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APRESENTAÇÃO
É recorrente dizer que o cenário político-econômico de 2015 trouxe uma série de desafi  os para o Brasil. 

Contudo, na contramão da crise, o sistema de previdência complementar brasileiro, reconhecido inter-

nacionalmente, tem se representado com sucesso, tanto em relação à governança e regulação, quan-

to ao cumprimento das metas atuariais. O SERPROS não foge à regra, mantendo-se na 23ª posição no 

ranking dos fundos de pensão, conforme apontado pela Associação Brasileira de Previdência Complemen-

tar (Abrapp), no Consolidado Estatístico do primeiro semestre de 2015. A partir de 05 de maio de 2015, a 

gestão do SERPROS esteve sob regime especial – intervenção, decretada pela Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar (Previc).

Por meio deste relatório, os participantes e assistidos têm acesso aos números do SERPROS alcançados 

em 2015, bem como às ações realizadas em prol de uma gestão transparente e efi  ciente, com vistas à 

consecução de um objetivo: assegurar aos participantes e assistidos o recebimento dos seus benefícios 

por direito.

Boa leitura!
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

INTERVENTOR

DIRETOR DE INVESTIMENTOS

DIRETOR DE SEGURIDADE

A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral do SERPROS, cabendo-lhe fazer cumprir os dispo-

sitivos estatutários e regulamentares, de acordo com as diretrizes baixadas pelo Conselho Deliberativo e 

as normas legais vigentes.

É constituída por Presidência, Diretoria de Seguridade, Diretoria de Investimentos e Diretoria de Adminis-

tração. Todos os diretores são nomeados pelo Conselho Deliberativo. Ao menos dois membros deverão 

ser participantes, ou estar recebendo benefício do SERPROS. O mandato é de dois anos, e é permitida a 

recondução.

Antônio Carlos Melo da Silva

Fernando da Silva Rodrigues (em exercício)

Walter de Carvalho Parente (de 5 de Maio de 2015 a 28 de Abril de 2016)

Armando Martins Carneiro Lopes

Fernando da Silva Rodrigues
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ORGANOGRAMA

A gestão do SERPROS tem sido constantemente avaliada e aprimorada. Essa preocupação se refl ete em 

mudanças na estrutura organizacional da entidade, como vimos nos últimos anos.

A estrutura organizacional, por sua vez, demonstra a forma como os processos de trabalho e as respon-

sabilidades estão distribuídos. Ao todo, existem quatro diretorias no SERPROS:

1 - Presidência, que integra o trabalho das outras diretorias, além de coordenar as gerências 

jurídica, controles internos e governança corporativa;

2 - Diretoria de Investimentos, que agrega os profi ssionais que realizam a gestão dos ativos 

fi nanceiros;

3 - Diretoria de Seguridade, que reúne as gerências atuarial, de benefícios e arrecadação e de 

relacionamento;

4 - Diretoria de Administração, que engloba as gerências fi nanceira, de infraestrutura e de pessoas.

Organograma

CDE
Conselho Deliberativo

COF
Conselho Fiscal

DE
Diretoria Executiva

Gerência de Benefícios
e Arrecadação

(Geben)

Gerência de
Infraestrutura

(Geinf)

Gerência 
Financeira
(Gefin)

Gerência de Governança
de Investimentos

(Gegoi)

Gerência de 
Investimentos

(Gerin)

Gerência de 
Relacionamento

(Gerel)

Gerência de 
Pessoas
(Gepes)

Gerência Atuarial
(Gerat)

DRS
Diretoria de
Seguridade

DRA
Diretoria de

Administração

DRI
Diretoria de

Investimentos

Gerência de Governança 
Corporativa

(Gegov)

Gerência de Controles
Internos
(Gecon)

Gerência Jurídica
(Gejur)

DP
Presidência

CAP
Comitê de Aplicações
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GESTÃO DE INVESTIMENTO
ECONOMIA NO MUNDO E NO BRASIL
O ano de 2015, apesar de ter tido um crescimento fraco, principalmente com relação a desaceleração da 

China, trouxe alguns pontos positivos, como o crescimento dos Estados Unidos e recuperação das contas 

externas brasileira.

A principal preocupação do mundo é com a desaceleração da economia chinesa, que cresceu 6,9% em 

2015, menor valor desde 1990. Neste contexto, o preço das commodities tiveram uma forte queda, prin-

cipalmente nos preços do petróleo e minério de ferro.

Já a economia dos Estados Unidos apresentou continuidade na sua retomada, e o país começou a sinalizar 

o descongelamento da sua taxa de juros, mantida na faixa 0,00%-0,25% nos últimos anos. O país repetiu 

o crescimento do PIB do ano anterior de 2,4%, e em dezembro o FED aumentou a taxa de juros para a 

faixa de 0,25%-0,50% ao ano, sendo que a expectativa de mercado é que a taxa gire em torno de 0,375% 

ao ano.

Já no Brasil, o resultado não foi dos melhores: a economia retraiu 3,8% no ano, pior resultado dos últi-

mos 25 anos, infl uenciado principalmente pela queda de 6,2% do setor industrial. O setor de comércio 

recuou 2,7% enquanto, de ponto positivo, o setor agropecuário cresceu 1,8%. Este cenário, combinado 

com a queda do preço das commodities, a alta dos juros norte-americanos e a perda dos graus de inves-

timento pelas agências de rating internacionais fi zeram com que os investidores passassem a migrar das 

economias emergentes para os Estados Unidos. Com isso, a taxa de câmbio passou de R$ 2,6562 no fi nal 

de 2014 para R$ 3,9048, um aumento de quase 50%. A infl ação brasileira atingiu 10,67% ao ano, muito 

acima do teto da meta, o que acelerou a alta de juros, que fechou 2015 em 14,25% ao ano.

O cenário político não ajudou: escândalos de corrupção foram sendo defl agrados, principalmente com 

o avanço da Operação Lava Jato, além da aceitação do pedido de impedimento da presidente 

Dilma Rousseff  no fi nal do ano, agravando a crise política brasileira, o que infl uenciou o resultado da eco-

nomia e abriu perspectivas negativas para o ano de 2016.

Como resultado positivo, o Brasil teve uma recuperação das contas externas no ano. O câmbio valorizado 

derrubou as importações e impulsionou as exportações, o que gerou um resultado no saldo de transações 

comerciais de quase R$ 20 bilhões, melhor resultado nos últimos 4 anos.

O ano adverso impactou diretamente o mercado de capitais, e este cenário turbulento foi enfrentado 

também pelo SERPROS, afetando diretamente sua carteira de investimento.
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RESULTADO DO SERPROS
O patrimônio do SERPROS chegou a R$ 4.863.220 mil, se mantendo a 23ª posição no ranking da 

Associação Brasileira das Entidades de Fechada de Previdência Complementar (Abrapp), frente a 

262 EFPC ranqueadas. A rentabilidade de 2015 se deveu principalmente ao resultado de títulos pú-

blicos e às provisões de investimentos em alguns ativos, fazendo que, em comparação com as demais 

entidades do setor, o SERPROS apresentasse resultado abaixo da mediana do mercado, tendo como ren-

tabilidade consolidada de 6,25%, enquanto a mediana das fundações fechou o ano de 2015 com 12,71%.

É importante enfatizar que o resultado alcançado não deve se limitar ao encerramento de um exercício, 

mas sim no acumulado dos resultados obtidos ao longo dos últimos anos.

Fonte das Medianas das EFPC: Consultoria RiskOffi  ce

PERFORMANCE GLOBAL DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO SERPROS

01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 2015

PS-I 1,48% 0,29% 0,89% 1,04% 0,57% 0,58% 1,14% -0,28% 0,48% 1,76% -0,44% 1,15% 8,99%

PS-II 1,44% 0,68% 0,79% 0,20% 0,15% -0,33% 1,30% -0,05% 0,52% 1,21% -2,94% 1,34% 4,31%

PS-II BD 1,92% 0,52% 0,66% -0,03% 0,29% -0,48% 1,38% 0,18% 0,51% 1,24% -3,37% 1,46% 4,26%

PS-II CD 1,14% 0,79% 0,87% 0,34% 0,07% -0,24% 1,26% -0,19% 0,53% 1,20% -2,68% 1,28% 4,39%

PGA 1,66% 0,70% 1,52% 1,33% 1,21% 1,22% 1,21% 0,08% 0,27% 2,01% 0,59% 2,35% 15,08%

RENTABILIDADE SERPROS 1,46% 0,53% 0,84% 0,54% 0,33% 0,04% 1,24% -0,13% 0,50% 1,43% -1,94% 1,29% 6,25%

Mediana das EFPC – Planos BD 1,09% 1,58% 1,43% 1,57% 0,87% 1,07% 0,90% 0,37% 0,77 1,35% 1,22% 1,30% 14,38%

Mediana das EFPC – Planos CD 0,77% 1,63% 0,94% 1,63% 0,88% 0,78% 0,77% -0,54% 0,34 1,41% 0,93% 1,08% 11,13%

Mediana das EFPC – Planos CV 0,87% 1,82% 0,96% 1,92% 0,86% 0,83% 0,75% -0,62% 0,70 1,31% 0,98% 1,08% 12,06%

Mediana das EFPC – Consolidada 0,89% 1,65% 1,10% 1,62% 0,87% 0,94% 0,86% -0,14% 0,69 1,33% 1,01% 1,22% 12,71%

Mediana das EFPC – Renda Fixa 1,60% 1,14% 1,32% 1,24% 1,22% 1,06% 1,16% 0,58% 0,85 1,42% 1,23% 1,43% 15,21%

Mediana das EFPC – Renda Variável -6,09% 7,37% -0,04% 6,48% -4,31% 0,68% -2,52% -6,31% -1,89 0,73% -1,51% -2,65% -10,52%

Meta Atuarial PS-I 1,06% 1,93% 1,61% 1,96% 1,15% 1,43% 1,21% 1,02% 0,69 0,95% 1,21% 1,55% 16,95%

Meta Atuarial PS-II 0,98% 1,85% 1,53% 1,88% 1,07% 1,36% 1,13% 0,94% 0,61 0,87% 1,13% 1,48% 15,87%

Meta Atuarial PGA 1,08% 1,94% 1,62% 1,97% 1,17% 1,45% 1,23% 1,04% 0,71 0,97% 1,23% 1,57% 17,19%
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POLÍTICA DE INVESTIMENTO
A Política de Investimento elaborada para os planos administrados pelo SERPROS é uma ferramenta para 

a gestão dos recursos fi nanceiros, observando os requisitos de cada plano e compatibilizando as necessi-

dades de rentabilidade com o fl uxo fi nanceiro projetado para pagamento dos benefícios.

As diretrizes estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legisla-

ção aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las conco-

mitantemente, ainda que não estejam transcritas nos seus regulamentos vigentes.

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nas políticas de investimentos buscam garantir, 

ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e sufi cientes ao equilíbrio entre ativos 

e passivos do plano, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios 

pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos do plano.

As Políticas de Investimento dos planos SERPROS I -PS-I, SERPROS II – PS-II e PGA foram aprovadas pelo 

CDE em 19/12/2014. Sua vigência compreende o período de 60 meses que se estende de janeiro de 2015 

a dezembro de 2019, conforme especifi ca a Resolução CGPC nº 7, de 4 de dezembro de 2003 e em suas 

alterações posteriores.

A política é elaborada com as determinações da Resolução CMN nº 3.792/2009, mais especifi camente 

em seu Capítulo 5  “Da Política de Investimento” que dispõe sobre parâmetros mínimos como alocação 

de recursos e limites, utilização de instrumentos derivativos, taxa mínima atuarial ou índices de referência 

do plano, as metas de rentabilidade, metodologias adotadas para o apreçamento dos ativos fi nanceiros e 

gerenciamento de riscos, não se limitando a estes, além dos princípios de responsabilidade socioambien-

tal adotados.
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CONTROLE DE RISCO

 

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco de Contraparte Risco de Terceirização Risco Operacional Risco Legal Risco Sistêmico

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS (em %)

PS-I PS-II BD PS-II CD PGA

SEGMENTO
LIMITE 
LEGAL

ALO-
CAÇÃO 

OBJETIVO

LIMITES 
INFERIOR

SUPERIOR
ALO-

CAÇÃO 
OBJETIVO

LIMITES 
INFERIOR

SUPERIOR
ALO-

CAÇÃO 
OBJETIVO

LIMITES 
INFERIOR

SUPERIOR
ALO-

CAÇÃO 
OBJETIVO

LIMITES 
INFERIOR

SUPERIOR

Renda Fixa 100,00% 90,08% 81,00% 100,00% 84,30% 69,00% 100,00% 75,79% 63,50% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00%

Renda Variável 70,00% 3,83% 0,00% 5,00% 1,98% 0,00% 5,00% 7,76% 0,00% 12,50% 0% 0% 10,00%

Investimentos 
Estruturados

20,00% 2,21% 0,00% 5,00% 13,04% 0,00% 15,00% 13,83% 0,00% 15,00% - - -

Investimentos 
no Exterior

10,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 3,00% - - -

Imóveis 8,00% 2,58% 0,00% 4,00% 0,53% 0,00% 4,00% 1,34% 0,00% 4,00% - - -

Operações/ 
Participantes

15,00% 1,30% 0,00% 5,00% 0,14% 0,00% 5,00% 1,28% 0,00% 5,00% - - -

NOME DA ENTIDADE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO

PLANOS 
CADASTRO NACIONAL DE PLANOS DE 

BENEFÍCIOS – CNPB
META ATUARIAL/ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PLANO SERPRO I – PS-I 198.000.161.8 INPC + 5,41% a.a.

PLANO SERPRO II – PS-II 199.800.777.4 INPC + 4,43% a.a.

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA 99.700.000.00 INPC + 5,60% a.a.

A seguir as informações das políticas dos planos administrados pelo SERPROS aprovadas 

para o período de 2015 a 2019, com relação às Metas Atuarias, Índice de Referência, Lista 

dos Riscos Analisados, Alocação de Recursos, Limites de Alocação por Emissor, Concentração 

por Emissor e Concentração por Investimento.
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LIMITES DE ALOCAÇÃO POR EMISSOR

Modalidades de investimento Legal PS-I PS-II BD
PS-II CD / 

ADM

Segmento de Renda Fixa 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Títulos da dívida mobiliária federal                                                                       100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ativos de renda fi xa, exceto títulos da dívida mobiliária federal                                                80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Cédulas de crédito bancário (CCB), certifi cados de cédulas de crédito bancário (CCCB) e notas promissórias (NP) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Notas de crédito à exportação (NCE) e cédulas de crédito à exportação (CCE)                20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e de fundo de cotas de FIDCs 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Certifi cados de recebíveis imobiliários (CRI)                                                                           20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Cédulas de crédito imobiliário (CCI)                                                                                    20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Títulos do agronegócio (CPR; CDCA; CRA e Warrant Agropecuário)                             20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Demais títulos e valores mobiliários (exceto debêntures) de companhias abertas, exceto de securitizadoras               20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Segmento de Renda Variável   70,00% 20,00% 10,00% 35,00%

Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da BM&F Bovespa 70,00% 20,00% 10,00% 35,00%

Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 2 da BM&F Bovespa       60,00% 20,00% 10,00% 35,00%

Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Bovespa Mais da BM&F Bovespa 50,00% 20,00% 10,00% 35,00%

Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 1 da BM&F Bovespa 45,00% 20,00% 10,00% 35,00%

Ações sem classifi cação de governança corporativa + cotas de fundos de índices de ações                 35,00% 20,00% 10,00% 35,00%

Títulos e valores mobiliários de emissão de Sociedades de Propósito Específi co (SPEs) 20,00% 20,00% 10,00% 20,00%

Debêntures com part. nos lucros + Cert. Potencial Adicional de Construção + Crédito de Carbono + Ouro 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Segmento de Investimentos Estruturados      20,00% 10,00% 10,00% 20,00%

Fundos de Participações                                                                                                 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Fundos Imobiliários                                                                                                           10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Fundos multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Segmento de Investimentos no Exterior       10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Segmento de Imóveis               8,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Segmento de Operações com Participantes 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
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LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

Emissores Legal PS-I PS-II BD PS-II CD ADM

Participação no capital total de uma mesma companhia aberta ou de uma mesma SPE                                     25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Participação no capital votante de uma mesma companhia aberta                                                       25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Participação no patrimônio líquido de uma mesma instituição fi nanceira autorizada a funcionar pelo Bacen          25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Participação em fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas                                25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Participação em fundo de investimento classifi cado no segmento de investimentos estruturados                       25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Participação em fundo que tenha em sua carteira ativos classifi cados no segmento de investimentos no 
exterior       

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Participação em fundo de índice do exterior admitido à negociação em bolsa de valores do Brasil                    25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Participação no patrimônio constituído nas emissões de certifi cado de recebíveis com a adoção de regime 
fi duciário 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

Emissores Legal PS-I PS-II BD PS-II CD ADM

I - uma mesma série de títulos ou valores mobiliários; 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

II - uma mesma classe ou série de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; ou 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

III - um mesmo empreendimento imobiliário. 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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RENTABILIDADE
As rentabilidades são apuradas mensalmente pelo método de cotas e estão apresentadas a seguir no 

consolidado do ano como rentabilidade para cada plano.

RENTABILIDADE - PGA (%)

SEGMENTOS META DE RENTABILIDADE BRUTA LIQUIDA META CONSOLIDADA

Renda Fixa INPC + 5,60% 15,18% 15,08%
17,19%

CONSOLIDADO INPC + 5,60% 15,18% 15,08%

RENTABILIDADE - PS-I (%)

SEGMENTOS META DE RENTABILIDADE BRUTA LIQUIDA META CONSOLIDADA

Renda Fixa INPC + 5,58% 8,87% 8,78%

16,95%

Renda Variável INPC + 6,15% -0,81% -2,34%

Estruturados INPC + 7,20% 10,48% 9,78%

Imóveis INPC + 5,58% 15,97% 15,97%

Operações com Participantes INPC + 12,71% 20,18% 20,18%

CONSOLIDADO INPC + 5,58% 9,16% 8,99%

RENTABILIDADE - PS-II BD (%)

SEGMENTOS META DE RENTABILIDADE BRUTA LIQUIDA META CONSOLIDADA

Renda Fixa INPC + 5,60% 3,45% 3,36%

15,88%

Renda Variável INPC + 6,15% -1,06% -2,59%

Estruturados INPC + 7,20% 9,01% 8,33%

Imóveis INPC + 5,60% 15,97% 15,97%

Operações com Participantes INPC + 12,71% 19,10% 19,10%

CONSOLIDADO INPC + 5,60% 4,45% 4,26%

RENTABILIDADE - PS-II CD (%)

SEGMENTOS META DE RENTABILIDADE BRUTA LIQUIDA META CONSOLIDADA

Renda Fixa INPC + 5,60% 4,48% 4,38%

15,88%

Renda Variável INPC + 6,15% -1,12% -2,65%

Estruturados INPC + 7,20% 4,86% 4,19%

Imóveis INPC + 5,60% 15,97% 15,97%

Operações com Participantes INPC + 12,71% 21,89% 21,89%

CONSOLIDADO INPC + 5,60% 4,67% 4,39%
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ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
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 Comple-

mentar, em especial à Resolução CMN no 3.792, de 24/09/2009, bem como às Políticas de Investimentos 

da Entidade. A seguir, a composição da carteira de investimentos consolidada dos planos de benefícios e 

do PGA em dezembro de 2015 comparada ao exercício de dezembro de 2014.

Recursos 
Garantidores 
(em R$ mil)

Consolidado Segregado por Plano 2015

2014 2015 PS-I PS-II BD PS-II CD PGA

Renda Fixa 3.713.386 83,6% 3.935.489 83,7% 1.600.658 89,6% 884.941 84,0% 1.374.491 77,4% 75.399 100,0%

Renda Variável 215.089 4,8% 210.357 4,5% 70.258 3,9% 19.430 1,8% 120.669 6,8% 0 0,0%

Estruturados 395.073 8,9% 420.758 9,0% 43.630 2,4% 143.411 13,6% 233.717 13,1% 0 0,0%

Empréstimos e Financ. 
Imobiliários

45.329 1,0% 50.495 1,1% 23.330 1,3% 1.460 0,1% 25.705 1,4% 0 0,0%

Imóveis 73.328 1,7% 78.685 1,7% 49.729 2,8% 5.744 0,5% 23.212 1,3% 0 0,0%

Carteira de 
Investimentos

4.442.205 100,0% 4.695.784 100,0% 1.787.605 100,0% 1.054.986 100,0% 1.777.794 100,0% 75.399 100,0%

Outros (Depósitos 
Judiciais, Swap, etc.)

168.054 167.436 96.874 14.352 56.124 85

Recursos 
Garantidores

4.610.259 4.863.220 1.884.479 1.069.338 1.833.918 75.484
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INVESTIMENTOS POR TIPO DE GESTÃO
O SERPROS optou em terceirizar parte dos investimentos por considerar que a expertise de gestores ex-

ternos nos seguimentos de renda variável, renda fi xa e estruturados poderia agregar maior rentabilidade 

aos seus planos de benefícios.

No quadro abaixo a segregação em gestão própria e terceirizada, bem como a participação de cada gestor 

no total dos recursos garantidores (RG) administrado pelo SERPROS.

PATRIMÔNIO DE FUNDOS SOB GESTÃO PRÓPRIA (em R$ mil)

CNPJ FUNDO
PATRIMÔNIO % GESTÃO PRÓPRIA

2014 2015 % %RG

05.170.426/0001-07 FIM ACONCÁGUA - CP 1.092.780 1.165.396 30,40% 23,96%

04.644.612/0001-78 FIM OLIMPO IX – CP 340.414 360.664 9,41% 7,42%

04.822.739/0001-30 FIM CREDIT – CP 1.580.290 1.875.529 48,92% 38,57%

05.512.435/0001-39 FIM QUARTZO III 151.641 155.318 4,05% 3,19%

18.051.454/0001-57 BOTAFOGO FIM – CP 407.705 201.410 5,25% 4,14%

22.150.448/0001-24 FIM SERPROS PGA CP 0 75.399 1,97% 1,55%

TOTAL FUNDOS EXCLUSIVOS 3.572.817 3.833.716 100,00% 78,83%

PATRIMÔNIO DE FUNDOS SOB GESTÃO TERCEIRIZADA (em R$ mil)

CNPJ FUNDO
PATRIMÔNIO % GESTÃO TERCEIRIZADA

2014 2015 % %RG

RENDA FIXA 140.569 101.773 13,89% 2,09%

MULTIMERCADO 128.301 101.043 13,79% 2,08%

14.287.137/0001-83 FIM FP1 LONGO PRAZO 128.301 101.043 13,79% 2,08%

FIDC 12.268 730 0,10% 0,02%

12.138.813/0001-21 FIDC MULTISETORIAL MASTER III 1.420 730 0,10% 0,02%

12.987.060/0001-29 FIDC CPMG 4.206 0 0,00% 0,00%

14.311.454/0001-98 FIDC PREMIUM VEÍCULOS I 6.642 0 0,00% 0,00%

ESTRUTURADOS  395.073  420.759 57,41% 8,65%

FIP  395.073  420.759 57,41% 8,65%

15.798.354/0001-09 FIP LSH  77.316 76.561 10,45% 1,57%

12.353.723/0001-53 ETB FIP  77.018 78.070 10,65% 1,61%

12.565.053/0001-39 FIP BIOENERGIA  69.970 85.507 11,67% 1,76%

14.721.044/0001-15 FIP INFRA SANEAMENTO  54.570 53.806 7,34% 1,11%

16.685.929/0001-31 FIP USINA INVESTMALLS  49.890 49.609 6,77% 1,02%

11.490.580/0001-69 ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP  32.881 45.201 6,17% 0,93%

12.312.767/0001-35 ÁTICO FLORESTAL FIP  32.162 30.611 4,18% 0,63%

12.197.527/0001-37 PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP  1.266 1.394 0,19% 0,03%

RENDA VARIÁVEL  207.468  210.357 28,70% 4,33%

17.137.279/0001-52 SERPROS FIA I  92.353 103.551 14,13% 2,13%

16.566.520/0001-04 SERPROS FIA II  61.300 63.758 8,70% 1,31%

15.821.221/0001-06 SERPROS FIA III  53.815 43.048 5,87% 0,89%

TOTAL GESTÃO TERCEIRIZADA  743.110  732.889 100,00% 15,07%

RECURSOS GARANTIDORES 4.863.220
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RENDA VARIÁVEL
São classifi cados no segmento de renda variável as ações e as cotas de fundos de investimentos em ações 

(FIA). Cabe ressaltar, no entanto, que em janeiro de 2015 houve a transferência de ações remanescentes 

na carteira própria para os FIA. Dessa forma, a posição do SERPROS no exercício de 2015 contava apenas 

com as cotas dos fundos de renda variável, conforme quadro a seguir.

PATRIMÔNIO DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (em R$ mil)

FUNDOS PS-I PS-II BD PS-II CD CONSOLIDADO

SERPROS FIA I 35.895 9.481 58.175 103.551

SERPROS FIA II 20.513 5.939 37.306 63.758

SERPROS FIA III 13.850 4.010 25.188 43.048

TOTAL DA APLICAÇÃO 70.258 19.430 120.669 210.357
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RENDA FIXA
São classifi cados em renda fi xa Títulos Públicos e Privados, inseridos dentro dos Fundos Exclusivos e ter-

ceirizados do SERPROS. A rentabilidade do ano de 2015 foi prejudicada pela contabilização de provisões, 

apesar dos bons resultados em títulos públicos. O quadro a seguir apresenta as rentabilidades de renda 

fi xa, bem como as alocações da carteira por planos.

PATRIMÔNIO EM RENDA FIXA 2015 (em R$ mil)

CONSOLIDADO SEGREGADO POR PLANO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2015 PS-I PS-II BD PS-II CD PGA

Renda Fixa 3.935.489 1.600.658 884.941 1.374.491 75.399

Fundos Exclusivos 3.847.698 1.581.585 858.573 1.332.141 75.399

Carteira Terceirizada 101.773 28.223 28.283 45.267 0

TOTAL 3.935.489 1.600.658 884.941 1.374.491 75.399
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ESTRUTURADOS

PATRIMÔNIO EM ESTRUTURADOS 2015 (em R$ mil)

Consolidado Segregado por Plano

Programa de Investimentos Dez/2015 PS-I PS-II BD PS-II CD

Estruturados 420.759 43.631 143.411 233.717

Fundos de Participações 420.759 43.631 143.411 233.717

TOTAL 420.759 43.631 143.411 233.717

No SERPROS, esta alocação está em Fundos de Participação (FIP), investimentos de longo prazo, que pas-

sam inicialmente por uma fase de investimento para captação e desenvolvimento de seus projetos, e uma 

fase de desinvestimento, onde é gerada a rentabilidade. A tabela a seguir mostra a alocação por planos 

destes investimentos.

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 con-

tabilizado como despesa ou receita, se negativa ou positiva, respectivamente.

PATRIMÔNIO EM IMÓVEIS (em R$ mil) 2015 2014

Locados a Patrocinadora 8.902 8.651

Locados a Terceiros 68.797 63.691

Imóveis Desapropriados 986 986

TOTAL 78.685 73.329
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REAVALIAÇÃO 

PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

Foi realizada reavaliação patrimonial de dois imóveis do SERPROS em junho de 2015, conforme o disposto 

na Instrução MPS/SPC 34, de 24 de setembro de 2009. Isto gerou uma variação positiva de R$ 5.974 mil 

nos imóveis locados a terceiros do condomínio Transatlântico e São Luiz.

O saldo da provisão para crédito de liquidação duvidosa foi de R$8.018 mil nos exercícios de 2015, não 

havendo alteração com relação ao ano anterior. A entidade busca o pagamento da inadimplência, em sua 

maioria fundada em dívidas de aluguéis, e as ações judiciais encontram-se em fase executória, com a bus-

ca de bens passíveis de constrição judicial, na tentativa de recebimento do que lhe é devido.

As Operações com Participantes correspondem a Empréstimos e Financiamentos Imobiliários e seus sal-

dos incluem principal, juros e atualização monetária, deduzidos da provisão para crédito de liquidação 

duvidosa, até a data do balanço.

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 2015 (em R$ mil)

PSI PSII BD PSII CD 2015 2014

EMPRÉSTIMOS 21.343 1.460 25.418 48.221 43.221

FINANCIAMENTOS 1.987 0 287 2.274 2.107

TOTAL 23.330 1.460 25.704 50.495 45.328



PÁGINA 19PÁGINAPÁGINAPÁGINA 19 192016 © Serpros Fundo Multipatrocinado | Todos os direitos reservados

EMPRÉSTIMOS

FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS

CUSTOS

A carteira de empréstimos a participantes e assistidos concedeu empréstimos com taxas pré-fi xadas ao 

mês competitivas com o mercado e com prestações fi xas e prazo até 60 meses. 

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 mensal-

mente 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.

A seguir os custos incorridos com cada uma das atividades relacionadas com a administração dos recur-

sos do SERPROS no ano de 2015.

As contas do grupo 1 são lançadas no balancete e as contas do grupo 2 são diluídas diretamente nas res-

pectivas cotas dos fundos.

CUSTOS  DE INVESTIMENTOS 2015 (em R$ mil)

Grupo CONTAS TOTAL % R.G.

1

Despesas Administrativas 14.047 0,29%

Outras despesas (Consultorias, Sistemas, etc) 1.229 0,03%

Total Grupo 1 15.276 0,31%

2

Taxa de Gestão 4.255 0,09%

Custódia 520 0,01%

Performance 0 0,00%

CVM 344 0,01%

CETIP / SELIC / ANBIMA / CBLC 391 0,01%

Outras despesas (Corretagem, Auditoria, Cartório, etc.) 401 0,01%

Total Grupo 2 5.911 0,12%

TOTAL MENSAL 21.187 0,44%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES 4.863.220
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GESTÃO CONTÁBIL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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).
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I BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Balanço Patrimonial Consolidado  (R$ mil)

Ativo Nota 31/12/2015 31/12/2014

DISPONÍVEL 171 431 

REALIZÁVEL 4.950.759 4.696.077 

Gestão Previdencial 5   78.639 77.690 

Gestão Administrativa 6 2.223 1.870 

Investimentos 7 4.869.897 4.616.517 

Ações  - 7.621 

Fundos de Investimentos 4.566.604 4.315.927 

Derivativos 837 1.050 

Investimentos Imobiliários 78.685 73.328 

Empréstimos e Financiamentos 50.495 45.328 

Depósitos Judiciais Recursais 19 19 

Outros Realizáveis 173.257 173.244 

PERMANENTE 8 12.887 13.407 

Imobilizado 11.399 11.443 

Intangível 1.488 1.964 

TOTAL DO ATIVO 4.963.817 4.709.915 

Passivo Nota 31/12/2015 31/12/2014

EXIGÍVEL OPERACIONAL 9 71.988 71.344 

Gestão Previdencial 65.608 64.646 

Gestão Administrativa 1.583 2.051 

Investimentos 4.797 4.647 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 10 23.061 9.053 

Gestão Previdencial 21.049 7.102 

Gestão Administrativa 61  - 

Investimentos 1.951 1.951 

PATRIMÔNIO SOCIAL 4.868.768 4.629.518 

Patrimônio de Cobertura do Plano 4.615.755 4.289.225 

Provisões Matemáticas 11 4.432.689 4.187.785 

Benefícios Concedidos 1.696.956 1.574.884 

Benefícios a Conceder 2.843.478 2.612.901 

(-) Provisões Matemáticas a Constituir  (107.745)  - 

Equilíbrio Técnico 12 183.066 101.440 

Resultados Realizados 183.066 101.440 

Superávit Técnico Acumulado 183.066 101.440 

Fundos 13 253.013 340.293 

Fundos Previdenciais 159.542 248.797 

Fundos Administrativos 89.047 87.648 

Fundos de Investimentos 4.424 3.848 

TOTAL DO PASSIVO 4.963.817 4.709.915 

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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II DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO SOCIAL – DMPS (CONSOLIDADA)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS Consolidada

Descrição
Consolidado 

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

A) Patrimônio Social - Início do Exercício 4.629.518 4.132.133 12,04%

1) Adições 488.323 760.279 -35,77%

(+) Contribuições Previdenciais 224.150 252.531 -11,24%

(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 236.013 489.335 -51,77%

(+) Receitas Administrativas 17.255 7.593 127,25%

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 10.329 10.820 -4,54%

(+) Constituição de Fundos de Investimentos 576  - 0,00%

2) Destinações -249.073 -262.894 -5,26%

(-) Benefícios -208.941 -232.456 -10,12%

(-) Constituição de Contingências – Gestão Previdencial -13.947 -4.089 241,09%

(-) Despesas Administrativas -26.124 -26.262 -0,53%

(-) Constituição de Contingências – Gestão Administrativa -61  - 0,00%

(-) Reversão de Fundos de Investimento  - -87 -100,00%

3) Acréscimos / Decréscimos no Ativo líquido ( 1 + 2 ) 239.250 497.385 -51,90%

(+/-) Provisões Matemáticas 244.904 528.683 -53,68%

(+/-) Superávit (Défi cit) Técnico do Exercício 81.626 -105.550 -177,33%

(+/-) Fundos Previdenciais -89.255 82.187 -208,60%

(+/-) Fundos Administrativos 1.399 -7.848 -117,83%

(+/-) Fundos dos Investimentos 576 -87 -762,07%

B) Patrimônio Social -  Final do Exercício ( A + 3  ) 4.868.768 4.629.518 5,17%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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III DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO 
LÍQUIDO – DMAL (POR PLANO DE BENEFÍCIOS)

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO I – PS-I

CNPB 1980001618

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

A) Ativo Líquido -  Início do Exercício 1.834.303 1.719.029 6,71%

1) Adições 172.461 219.868 -21,56%

(+) Contribuições 33.720 29.977 12,49%

(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 134.293 189.891 -29,28%

(+) Reversão de Contingências – Gestão Previdencial 4.448  - 0,00%

2) Destinações -110.947 -104.594 6,07%

(-) Benefícios -110.158 -98.857 11,43%

(-) Constituição de Contingências – Gestão Previdencial  - -5.153 -100,00%

(-) Custeio Administrativo -789 -584 74,02%

3) Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido ( 1+2 ) 61.514 115.274 -46,64%

(+/-) Provisões Matemáticas 146.565 173.839 -15,69%

(+/-) Superávit (Défi cit) Técnico do Exercício -85.051 -58.565 45,22%

B) Ativo Líquido – fi nal do exercício ( A+3 ) 1.895.817 1.834.303 3,35%

C) Fundos não previdenciais 42.828 41.426 3,38%

(+/-) Fundos Administrativos 40.258 39.178 2,76%

(+/-) Fundos dos Investimentos 2.570 2.248 14,32%

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO II – PS-II BD

CNPB 1998007774

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

A) Ativo Líquido -  Início do Exercício 1.030.762 849.954 21,27%

1) Adições 93.566 223.545 -58,14%

(+) Contribuições 54.429 102.273 -46,78%

(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 39.137 120.208 -67,44%

(+) Reversão de Contingências – Gestão Previdencial  - 1.064 -100,00%

2) Destinações -69.590 -42.737 62,83%

(-) Benefícios -49.972 -42.084 18,74%

(-) Constituição de Contingências – Gestão Previdencial -18.395  - 0,00%

(+) Custeio Administrativo -1.223 -653 87,29%

3) Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido ( 1+2 ) 23.976 180.808 -86,74%

(+/-) Provisões Matemáticas -53.399 147.519 -136,20%

(+/-) Fundos Previdenciais -89.300 80.274 -211,24%

(+/-) Superávit (Défi cit) Técnico do Exercício 166.675 -46.985 -454,74%

B) Ativo Líquido – fi nal do exercício ( A+3 ) 1.054.738 1.030.762 2,33%

C) Fundos não previdenciais 14.118 13.071 8,01%

(+/-) Fundos Administrativos 14.016 12.902 8,63%

(+/-) Fundos dos Investimentos 102 169 -39,64%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO II – PS-II CD

CNPB 1998007774

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

A) Ativo Líquido -  Início do Exercício 1.672.957 1.463.719 14,29%

1) Adições 205.662 304.190 -32,39%

(+) Contribuições 143.079 124.954 14,51%

(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial 62.583 179.236 -65,08%

2) Destinações -53.878 -94.952 -43,26%

(-) Benefícios -48.811 -91.516 -46,66%

(-) Custeio Administrativo -5.067 -3.436 47,47%

3) Acréscimo / Decréscimo no Ativo Líquido ( 1+2 ) 151.784 209.238 -27,46%

(+/-) Provisões Matemáticas 151.738 207.324 -26,81%

(+/-) Fundos Previdenciais 46 1.914 -97,60%

B) Ativo Líquido – fi nal do exercício ( A+3 ) 1.824.741 1.672.957 9,07%

C) Fundos não previdenciais 36.525 36.999 -1,28%

(+/-) Fundos Administrativos 34.773 35.568 -2,24%

(+/-) Fundos dos Investimentos 1.752 1.431 22,43%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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IV DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - DAL 
(POR PLANO DE BENEFÍCIOS)

Demonstração do Ativo Líquido – DAL do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO I – PS-I

CNPB 1980001618

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

   1) Ativo 1.945.411 1.887.444 3,07%

   Disponível 14 109 -87,16%

   Recebível 56.919 60.185 -5,43%

   Investimentos 1.888.478 1.827.150 3,36%

               Ações  - 4.743 -100,00%

               Fundos de Investimentos 1.714.546 1.652.186 3,77%

               Investimentos Imobiliários 49.729 46.343 7,31%

               Empréstimos 21.343 21.166 0,84%

               Financiamentos Imobiliários 1.987 1.842 7,87%

               Depósitos Judiciais/Recursais 4 4 0,00%

               Outros Realizáveis 100.869 100.866 0,00%

   2)  Obrigações -6.766 -11.715 -42,24%

               Operacional -3.810 -4.311 -11,62%

               Contingencial -2.956 -7.404 -60,08%

   3) Fundos não Previdenciais -42.828 -41.426 3,38%

        Fundos Administrativos -40.258 -39.178 2,76%

        Fundos dos Investimentos -2.570 -2.248 14,32%

   4) Resultados a Realizar  -  - -

   5) Ativo Líquido (1+2+3+4) 1.895.817 1.834.303 3,35%

        Provisões Matemáticas 2.038.182 1.891.617 7,75%

        Superávit / Défi cit Técnico -142.365 -57.314 148,39%

Informações Complementares

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado
Plano SERPRO I – PS-I

CNPB 1980001618

31/12/2015 31/12/2014 Variação (%)

a) Resultado Realizado -142.365 -57.314 148,39%

   a,2) ( - ) Défi cit Técnico Acumulado -142.365 -57.314 148,39%

b) Ajuste de Precifi cação 32.845 31.188 5,31%

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) -109.520 -26.126 319,20%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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Demonstração do Ativo Líquido – DAL do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO II – PS-II BD

CNPB 1998007774

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

   1) Ativo 1.101.646 1.057.986 4,13%

   Disponível 9 50 -82,00%

   Recebível 31.793 26.059 22,00%

   Investimentos 1.069.844 1.031.877 3,68%

               Ações  - 564 -100,00%

               Fundos de Investimentos 1.047.782 1.009.560 3,79%

               Derivativos 419 525 -20,19%

               Investimentos Imobiliários 5.744 5.354 7,28%

               Empréstimos 1.460 1.436 1,67%

               Outros Realizáveis 14.439 14.438 0,01%

   2)  Obrigações -32.790 -14.153 131,68%

               Operacional -13.298 -13.057 1,85%

               Contingencial -19.492 -1.096 1678,47%

   3) Fundos não Previdenciais -14.118 -13.071 8,01%

        Fundos Administrativos -14.016 -12.902 8,63%

        Fundos dos Investimentos -102 -169 -39,64%

   4) Resultados a Realizar  -  - -

   5) Ativo Líquido (1+2+3+4) 1.054.738 1.030.762 2,33%

        Provisões Matemáticas 581.619 635.018 -8,41%

        Superávit / Défi cit Técnico 325.430 158.755 104,99%

        Fundos Previdenciais 147.689 236.989 -37,68%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis

Informações Complementares

Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado
Plano SERPRO II – PS-II BD

CNPB 1998007774

31/12/2015 31/12/2014 Variação (%)

a) Resultado Realizado 325.430 158.755 104,99%

   a,1) Superávit Técnico Acumulado 325.430 158.755 104,99%

b) Ajuste de Precifi cação 19.051 70.809 -73,10%

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 325.430 158.755 104,99%
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Demonstração do Ativo Líquido – DAL do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO II – PS-II CD

CNPB 1998007774

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

   1) Ativo 1.917.565 1.765.949 8,59%

   Disponível 64 116 -44,83%

   Recebível 81.326 81.620 -0,36%

   Investimentos 1.836.175 1.684.213 9,02%

               Ações  - 2.315 -100,00%

               Fundos de Investimentos 1.728.877 1.580.903 9,36%

               Derivativos 418 525 -20,38%

               Investimentos Imobiliários 23.212 21.631 7,31%

               Empréstimos 25.418 20.619 23,27%

               Financiamentos Imobiliários 287 266 7,89%

               Depósitos Judiciais/Recursais 14 14 0,00%

               Outros Realizáveis 57.949 57.940 0,02%

   2)  Obrigações -56.299 -55.992 0,55%

               Operacional -55.746 -55.439 0,55%

               Contingencial -553 -553 0,00%

   3) Fundos não Previdenciais -36.525 -36.999 -1,28%

        Fundos Administrativos -34.773 -35.568 -2,24%

        Fundos dos Investimentos -1.752 -1.431 22,43%

   4) Resultados a Realizar  -  - -

   5) Ativo Líquido (1+2+3+4) 1.824.741 1.672.958 9,07%

        Provisões Matemáticas 1.812.888 1.661.150 9,13%

        Fundos Previdenciais 11.853 11.808 0,38%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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V DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA - DPGA (CONSOLIDADA)

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA Consolidada

Descrição 31/12/2015 31/12/2014 Variação %

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 87.648 95.496 -8,22%

1, Custeio da Gestão Administrativa 27.584 18.413 49,81%

1,1, Receitas 27.584 18.413 49,81%

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 7.079 4.673 51,49%

Custeio Administrativo dos Investimentos 8.154  - 0,00%

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 1.118 1.049 6,58%

Resultado Positivo dos Investimentos 10.329 10.821 -4,55%

Outras Receitas 904 1.870 -51,66%

2, Despesas Administrativas 26.124 26.261 -0,52%

2,1, Administração Previdencial 11.605 12.632 -8,13%

Pessoal e Encargos 7.010 7.463 -6,07%

Treinamento/Congressos e Seminários 130 220 -40,91%

Viagens e Estadias 148 197 -24,87%

Serviços de Terceiros 2.175 2.859 -23,92%

Despesas Gerais 616 1.257 -50,99%

Depreciação e Amortização 667 636 4,87%

Tributos 859  - 0,00%

2,2, Administração dos Investimentos 13.044 13.606 -4,13%

Pessoal e Encargos 8.027 8.251 -2,71%

Treinamento/Congressos e Seminários 138 219 -36,99%

Viagens e Estadias 230 230 0,00%

Serviços de Terceiros 2.698 3.196 -15,58%

Despesas Gerais 623 1.269 -50,91%

Depreciação e Amortização 466 441 5,67%

Tributos 862  - 0,00%

2,3, Outras Despesas 1.475 23 6313,04%

3, Constituições/Reversões de Contingências Administrativas 61 0 0,00%

6, Sobra / Insufi ciência da Gestão Administrativa ( 1 - 2 - 3 ) 1.399 -7.848 -117,83%

7, Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (4) 1.399 -7.848 -117,83%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual ( A + 7 ) 89.047 87.648 1,60%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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VI DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS 
(POR PLANO DE BENEFÍCIOS)

Demonstração da Provisão Técnica – DPT do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO I – PS-I

CNPB 1980001618

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

Provisões Técnicas ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 1.905.153 1.848.265 3,08%

1, Provisões Matemáticas 2.038.182 1.891.617 7,75%

1,1, Benefícios Concedidos 1.189.181 1.058.075 12,39%

Benefício Defi nido 1.189.181 1.058.075 12,39%

1,2, Benefícios a Conceder 956.746 833.542 14,78%

Benefício Defi nido 956.746 833.542 14,78%

1,3, (-) Provisões Matemáticas a Constituir -107.745  - 0,00%

(-) Défi cit Equacionado -107.745  - 0,00%

     (-) Patrocinador(es) -53.872  - 0,00%

     (-) Participantes -28.135  - 0,00%

     (-) Assistidos -25.738  - 0,00%

2, Equilíbrio Técnico -142.365 -57.315 148,39%

2,1, Resultados Realizados -142.365 -57.315 148,39%

(-) Défi cit Técnico Acumulado -142.365 -57.315 148,39%

3, Fundos 2.570 2.248 14,32%

3,2, Fundos dos Investimentos – Gestão Previdencial 2.570 2.248 14,32%

4, Exigível Operacional 3.810 4.311 -11,62%

4,1, Gestão Previdencial 1.055 1.747 -39,61%

4,2,  Investimentos – Gestão Previdencial 2.755 2.564 7,45%

5, Exigível Contingencial 2.956 7.404 -60,08%

5,1, Gestão Previdencial 1.697 6.145 -72,38%

5,2,  Investimentos – Gestão Previdencial 1.259 1.259 0,00%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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Demonstração da Provisão Técnica – DPT do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO II – PS-II BD

CNPB 1998007774

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

Provisões Técnicas ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 1.087.630 1.045.085 4,07%

1, Provisões Matemáticas 581.619 635.018 -8,41%

1,1, Benefícios Concedidos 507.775 516.808 -1,75%

Benefício Defi nido 507.775 516.808 -1,75%

1,2, Benefícios a Conceder 73.844 118.210 -37,53%

Benefício Defi nido 73.844 118.210 -37,53%

2, Equilíbrio Técnico 325.430 158.755 104,99%

2,1, Resultados Realizados 325.430 158.755 104,99%

Superávit Técnico Acumulado 325.430 158.755 104,99%

Reserva de Contingência 136.680 158.755 -13,91%

Reserva para Revisão de Plano 188.750  - 0,00%

3, Fundos 147.791 237.158 -37,68%

3,1, Fundos Previdenciais 147.689 236.989 -37,68%

3,2, Fundos dos Investimentos – Gestão Previdencial 102 169 -39,64%

4, Exigível Operacional 13.298 13.057 1,85%

4,1, Gestão Previdencial 12.923 12.683 1,89%

4,2,  Investimentos – Gestão Previdencial 375 374 0,27%

5, Exigível Contingencial 19.492 1.097 1676,85%

5,1, Gestão Previdencial 19.352 957 1922,15%

5,2,  Investimentos – Gestão Previdencial 140 140 0,00%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis
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Demonstração da Provisão Técnica – DPT do Plano de Benefícios

Descrição
Plano SERPRO II – PSII CD

CNPB 1998007774

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

Provisões Técnicas ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 1.882.792 1.730.381 8,81%

1, Provisões Matemáticas 1.812.888 1.661.150 9,13%

1,2, Benefícios a Conceder 1.812.888 1.661.150 9,13%

Contribuição Defi nida 1.812.888 1.661.150 9,13%

Saldo de Contas parcela do patrocibador 470.645 399.666 17,76%

Saldo de Contas parcela do participantes 1.342.243 1.261.484 6,40%

2, Equilíbrio Técnico  -  - -

3, Fundos 13.605 13.239 2,76%

3,1, Fundos Previdenciais 11.853 11.808 0,38%

3,2, Fundos dos Investimentos – Gestão Previdencial 1.752 1.431 22,43%

4, Exigível Operacional 55.746 55.439 0,55%

4,1, Gestão Previdencial 53.978 53.640 0,63%

4,2, Investimentos – Gestão Previdencial 1.768 1.799 -1,72%

5, Exigível Contingencial 553 553 0,00%

5,2,  Investimentos – Gestão Previdencial 553 553 0,00%

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis



PÁGINA 32PÁGINAPÁGINAPÁGINA 32 322016 © Serpros Fundo Multipatrocinado | Todos os direitos reservados

NOTAS EXPLICATIVAS 
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 fi ns lucrativos, com autonomia administra-

tiva e fi nanceira, de personalidade jurídica de direito privado, patrocinado pelo Serpro - Serviço Federal de 

Processamento de Dados e pelo próprio SERPROS.

A Entidade tem como fi nalidade prover planos de previdência complementar para os participantes das 

patrocinadoras, conforme disposto em seu Estatuto, nos Regulamentos dos planos de benefícios e na 

legislação vigente.

Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos, conforme determina o artigo 44 da LC nº 109, de 

29/05/2001, por meio da Portaria Previc nº 241, publicada no Diário Ofi cial da União do dia 06/05/2015, 

foi decretada a intervenção no SERPROS pela Previc pelo prazo de 180 dias, depois prorrogada por mais 

180 dias, por meio da Portaria Previc n° 587, publicada no Diário Ofi cial da União no dia 29/10/2015. A 

decretação da intervenção, por sua vez, ensejou a perda de mandato dos administradores e dos membros 

dos conselhos Deliberativo e Fiscal, incluindo-se os suplentes. Por meio da Portaria Previc nº 242/2015, 

foi nomeado o Sr. Walter de Carvalho Parente como interventor, com amplos poderes de administração 

e representação, conforme o disposto no art. 54 da já citada lei complementar. E para apurar possíveis 

irregularidades, a Previc instituiu uma Comissão de Inquérito, cujos trabalhos já foram encerrados com o 

consequente relatório aprovado pela Diretoria Colegiada (DICOL) daquela instituição por ocasião da 283ª 

Sessão Ordinária, realizada em 14/12/2015.

2. Planos Administrados
O Plano Serpro I – PS-I, de caráter previdenciário, está estruturado na modalidade de Benefício Defi nido, 

cujos benefícios têm seu valor ou nível previamente estabelecidos e sendo o custeio determinado atua-

rialmente de forma a assegurar sua concessão e manutenção. Está registrado no Cadastro Nacional 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 – PS-II BD e PS-II CD, de caráter previdenciário, está estruturado na modalidade de Con-

tribuição Variável, sendo de Contribuição Defi nida na fase de acumulação dos benefícios programados e 

de Benefício Defi nido para os benefícios de riscos e na fase de recebimento dos benefícios, e possui as 

provisões matemáticas avaliadas segundo o regime fi nanceiro de capitalização. Está registrado no Cadas-

tro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) da Previc sob o nº 1998007774.
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O Plano de Gestão Administrativa – PGA foi criado com a fi nalidade de controlar as operações 

administrativas, em conformidade com seu regulamento que estabelece regras, normas e crité-

rios para a gestão administrativa dos planos de benefícios de responsabilidade do SERPROS.

2.1. Participantes

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

baseadas, principalmente, na legislação das entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar - CNPC e, quando aplicável, aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pelos órgãos reguladores e observam 

as seguintes normas: Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011, e suas alterações, e Instrução MPS/SPC nº 34, 

de 24/09/2009, e suas alterações.

As demonstrações contábeis e os quadros das notas explicativas estão apresentadas em milhares de reais.

De acordo com a Resolução CNPC nº 08/2011, são apresentadas as seguintes demonstrações contábeis, 

respectivamente com a fi nalidade de evidenciar:

• Balanço Patrimonial – De forma consolidada, os saldos das contas de ativo, passivo e patrimô-

nio social dos planos.

• Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS – De forma consolidada, 

as modifi cações ocorridas no patrimônio social dos planos.

• Demonstração do Ativo Líquido - DAL - Por plano de benefícios, a composição do ativo 

líquido disponível para cobertura das obrigações atuariais.

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Por plano de benefícios, as 

mutações ocorridas no ativo líquido ao fi nal do exercício.

Situção
PS-I PS-II Total

2015
Ativos¹ 2.838 8.288 11.126

Assistidos² 3.234 449 3.683

Total 6.072 8.737 14.809

¹ Ativos: Somatório dos ativos, autopatrocinados e auxílio-doença

² Assistidos: Somatório aposentadoria programada, invalidez e pensão por morte

No total dos Ativos do PSII tem 2.268 participantes oriundos do PSI saldado
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• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA – De forma 

consolidada, o resultado das atividades administrativas da Entidade e as mutações do fundo 

administrativo ocorridas ao fi nal do exercício.

• Demonstração das Provisões Técnicas - DPT - Por plano de benefícios, a composição 

das provisões técnicas.

As demonstrações contábeis consolidadas são aquelas resultantes do processo de integração das de-

monstrações contábeis por plano, estabelecidas pela legislação em vigor.

4. Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pelo SERPROS são apresentadas a seguir:

4.1. Gestão Previdencial
Nesse grupamento estão registrados, entre outros valores, os recursos a receber das suas patrocinadoras 

Serpro – Serviço Federal de Processamento de Dados e SERPROS, de seus participantes, de forma pari-

tária, e dos autopatrocinados, efetuados em conformidade com os planos de custeio e com os contratos 

fi rmados com a patrocinadora.

Encontram-se também os depósitos judiciais e recursais efetuados em cumprimento de decisão judicial 

para garantia das ações referentes aos expurgos infl acionários, restabelecimento da fi liação ao plano de 

previdência complementar e diferenças de suplementação de aposentadoria decorrentes das diferenças 

pleiteadas junto ao Serpro.

4.2. Gestão Administrativa
Registra as receitas e despesas inerentes às atividades administrativas da entidade e a participação dos 

planos de benefícios no fundo administrativo prevista no regulamento do PGA. 

4.2.1 Custeio Administrativo
O custeio administrativo representa o valor líquido das importâncias transferidas à Gestão Administrativa 

para cobertura dos custos administrativos com a Gestão Previdencial e Investimentos dos respectivos 

planos. O custeio administrativo tem origem nas seguintes fontes: (a) fundo administrativo; (b) taxa de 

carregamento sobre as contribuições, (c) resultado dos investimentos.

4.2.2. Despesas Administrativas
As despesas diretas são alocadas de acordo com a estrutura de centros de custos, em 100% do seu valor; 

enquanto as indiretas são rateadas pelos centros de custos, utilizando-se o critério de quantidade de fun-

cionários por gerência, sendo ainda segregadas entre a Gestão Previdencial e a de Investimento.
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4.3. Investimentos
Nas aplicações dos recursos correspondentes às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos, 

seguiram-se as diretrizes estabelecidas pelos normativos legais, em especial a resolução CMN nº 

3.792 de 24/09/2009, alterada pela resolução BACEN nº 4.275, de 31/10/13.

As Políticas de Investimento, aprovadas pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2014, defi niram as 

diretrizes para o período de 2015 a 2019. No entanto, a partir da intervenção da Previc, todas as aplica-

ções dos recursos foram realizadas em títulos públicos federais, que detêm baixo grau de risco e retornos 

esperados compatíveis com a meta atuarial dos planos.

No presente exercício, para atender às orientações da Supervisão Baseada em Riscos da Previc, de forma 

a melhorar os processos de controle e dar transparência na gestão, o SERPROS reestruturou a área de 

investimentos, criando o Regimento do Comitê de Aplicações – CAP e dando um caráter mais conservador 

à sua Política de Investimento.

Os títulos e valores mobiliários estão classifi cados em conformidade com a Resolução CGPC nº 04, de 

30/01/2002 (e suas alterações).

4.3.1. Ações
O SERPROS terceirizou a gestão destes papéis existentes em carteira, de modo que procedeu à sua trans-

ferência para os seus fundos exclusivos de ações (FIAs).

4.3.2. Fundos de Investimento
São contabilizados pelo valor efetivamente desembolsado nas aquisições de cotas e podem incluir custos 

de transação em sua mensuração inicial. Os montantes relativos a estes fundos são representados pelo 

valor de suas cotas na data de encerramento das demonstrações contábeis.

4.3.3. Investimentos Imobiliários
Os Investimentos Imobiliários são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção e são ajustados 

pelos valores indicados em laudos de avaliação a mercado, preferencialmente, anualmente ou, pelo me-

nos, a cada três anos. O resultado apurado nas avaliações desses investimentos é contabilizado como 

despesa ou receita, se negativa ou positiva, respectivamente.

As depreciações foram calculadas pelo método linear, de acordo com o tempo de vida útil remanescente.

Os valores a receber, a título de aluguéis, foram atualizados pelos índices contratados, acrescido de multa 

e juros em caso de inadimplência.
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4.3.4. Operações com participantes
São operações de empréstimos e fi nanciamentos com os participantes. Seus saldos incluem prin-

cipal, juros e atualização monetária até a data do encerramento das demonstrações contábeis. As 

operações estão sujeitas à provisão para crédito de liquidação duvidosa, nos mesmos critérios defi nidos 

no item 4.10, sobre os valores vencidos e vincendos.

4.4. Imobilizado e Intangível
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manuten-

ção das atividades ou exercidos com essa fi nalidade, que contribuem para a formação do resultado de 

mais de um exercício, usados para fi ns administrativos.

As depreciações foram calculadas pelo método linear. As taxas são fi xadas por espécie de bens em razão 

do tempo de vida útil, como segue: Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos - 10% ao ano e Equipa-

mentos de Informática e Veículos - 20% ao ano.

No Ativo Intangível são registrados os gastos com desenvolvimento de sost ware e reorganização, sendo 

amortizado à taxa de 20% ao ano. 

4.5. Exigível Operacional
Nesse grupo estão registradas as obrigações decorrentes das operações da entidade, subdivididas em 

Gestão Previdencial, Gestão Administrativa e Investimentos.

4.6. Exigível Contingencial
Em cumprimento ao Pronunciamento Técnico CPC nº 25, de 29/04/2009, foram contabilizados neste 

grupo os valores atinentes a litígios de caráter previdenciário, ao administrativo e aos Investimentos, com 

probabilidade de perda provável de desembolso, mensurados pelas assessorias jurídicas interna e exter-

na. Nos processos em que a Entidade é ré, com probabilidade de perda possível, ocorre apenas a eviden-

ciação em Nota Explicativa. Quando a probabilidade de perda é remota, não há constituição de provisão, 

nem evidenciação em Nota Explicativa.

Os depósitos judiciais têm por fi nalidade garantir o juízo para discussão de valores que estão na fase de 

execução, quando a Entidade é ré no processo. Os depósitos recursais são efetuados somente na Justiça 

do Trabalho e permitem que a entidade venha apresentar recursos caso tenha sido sucumbente da de-

manda. Os depósitos judiciais e recursais são registrados no Realizável, conforme determina a resolução 

CNPC nº 08, de 31/10/2011.

4.7. Provisões Matemáticas
As provisões matemáticas dos planos de benefícios são apuradas mensalmente e representam os com-

promissos acumulados relativos aos benefícios concedidos e a conceder aos assistidos e aos participantes, 

trazidos a valor presente. As estimativas das provisões matemáticas são calculadas de acordo com as 



PÁGINA 37PÁGINAPÁGINAPÁGINA 37 372016 © Serpros Fundo Multipatrocinado | Todos os direitos reservados

premissas apresentadas anualmente no Parecer Atuarial da entidade, com aderência aos regu-

lamentos dos respectivos planos de benefícios.

4.8. Equilíbrio Técnico Atuarial
Expressão esta utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores de um plano de 

benefícios, acrescido das contribuições futuras, e do total dos compromissos atuais e futuros desse plano.

4.8.1. Superávit/Défi cit Técnico Acumulado
Quando a diferença entre os ativos e os compromissos do plano de benefícios é positiva, implica dizer que 

o plano apresenta um superávit. Já quando ocorre o contrário, diz-se que ocorreu um défi cit, o qual vem 

representar a insufi ciência de recursos para cobertura de compromissos do plano. 

No caso de superávit, o resultado positivo será contabilizado na conta de Reserva de Contingência, até o li-

mite defi nido pela legislação. O valor que exceder a tal limite deverá ser contabilizado na conta de Reserva 

Especial para Revisão do Plano de Benefícios, com o objetivo de ser utilizado, depois de ele assim se apre-

sentar por três exercícios consecutivos, para redução das contribuições ou na melhoria dos benefícios.

4.9. Fundos
São registrados os recursos destinados a um propósito específi co, conforme a seguir:

• Fundo de Compensação Cotas Excedentes - É o fundo destinado à cobertura de even-

tuais insufi ciências decorrentes da diferença entre a rentabilidade patrimonial do plano de bene-

fícios e a correção monetária referente ao pagamento de resgates e transferências patrimoniais, 

apuradas entre a data de requerimento e a data do efetivo pagamento. 

• Fundo de Cobertura Anti-Seleção de Risco - É o fundo destinado à cobertura de even-

tuais insufi ciências decorrentes do ingresso de participantes com perfi l etário/salarial discrepante 

daquele que serve de base para a elaboração do plano de custeio dos benefícios de risco do plano

• Fundo de Longevidade - É o fundo destinado à cobertura de eventuais insufi ciências decor-

rentes do aumento da expectativa de vida relativamente à experiência de mortalidade adotada na 

avaliação do plano de benefícios. 

• Fundo Administrativo Previdencial - Determinado com base no excedente da apuração 

entre as receitas e despesas com a administração do SERPROS, acrescidas ou deduzidas do fl uxo de 

investimentos e da constituição ou reversão das contingências. 
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• Fundos Investimentos - Quota de Quitação por Morte - Constituído para garantia 

dos empréstimos concedidos a participantes em caso de falecimento. 

• Fundos Investimentos – Fundo de Oscilação e Risco - Calculado sobre as prestações de 

empréstimos para cobrir futura inadimplência. 

4.10. Provisão Referente a Direitos Creditórios de Liquidação Duvidosa
As provisões para créditos de liquidação duvidosa são constituídas em função do atraso no recebimento 

do valor principal, de parcela ou de encargos da operação. Essas provisões são contabilizadas em conta de 

resultado, em contrapartida com a conta redutora do respectivo segmento do ativo. Os direitos a receber 

sujeitos à provisão para liquidação duvidosa são apresentados pelo seu valor líquido.

As provisões para as perdas são constituídas segundo os critérios defi nidos no item 11 das Normas Com-

plementares da instrução MPS/SPC nº 34, de 24/09/2009, apresentados abaixo:

Como os fundos de investimentos são representados pelo valor de suas cotas na data de encerramento 

das demonstrações contábeis, as perdas são registradas pelo administrador. No entanto, a legislação 

brasileira, em consonância com as normas internacionais, permite que sejam constituídas provisões para 

perdas da diferença entre o valor registrado e o valor recuperável, proporcionando a consistência da in-

formação contábil, estando o ativo devidamente mensurado. 

Para os investimentos com evidências objetivas de riscos e incertezas de recuperabilidade, foram realiza-

das as provisões para perdas em 100% (cem por cento).

5. Realizável da Gestão Previdencial

Atrasos (em dias) Faixa de Provisionamento
De Até

 61  120 25%

 121  240 50%

 241  360 75%

 >361 100%

Descrição PS-I PS-II BD PS-II CD Consolidação 2015 2014

Contribuições do mês  1.552  2.749  13.271  -    17.572  12.769 

Contribuições em atraso  3.727  3.186  15.548  -    22.461  14.329 

Contribuições s/ 13º salário  -    -    -    -    -    17 

Contribuições Contratadas  9.490  6.903  17.732  -    34.125  46.371 

Depósitos Judiciais/Recursais  1.610  1.621  -    -    3.231  3.344 

Outros Realizáveis ¹  282  3.318  1 -2.351  1.250  860 

Total  16.661  17.777  46.552 -2.351  78.639  77.690 

¹ Ajustes e eliminações para consolidação detalhados na nota 13
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5.1. Contribuições Normais e Extraordinárias 
Encerramos o exercício com as contribuições dos meses de outubro, novembro e do décimo 

terceiro salário, referentes à paridade do Serpro – Serviço Federal de Processamento de Dados, em 

atraso.

Sobre os valores repassados com atrasos, que estão ocorrendo desde maio de 2013, são cobrados os 

encargos previstos nos itens I e II do art. 45 do Regulamento do PSI e nos itens I e II do art. 42 do Regula-

mento do PSII. Para obtenção do credito em atraso estão sendo adotadas as medidas cabíveis.

Segundo os critérios defi nidos no item 11 das Normas Complementares da instrução MPS/SPC nº 34, de 

24/09/2009, apresentados na nota 4.10, foram constituídas provisões para perdas dos encargos a rece-

ber das contribuições em atraso. 

5.2. Contribuições Contratadas
Termo de Acordo para amortização da Dotação Inicial – Compromisso relativo a inte-

gralização 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 con-
tribuição 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 Específi co – Aporte para 

a migração de todos os participantes do plano de benefícios PSI para o plano de benefícios PSII, destinado 

a garantir o patrimônio necessário ao equilíbrio econômico-fi nanceiro dos planos. Em virtude do Progra-

ma de Incentivo ao Desligamento da Patrocinadora – APA, ocorrido em 2011 e 2012, esse contrato foi 

amortizado antecipadamente, restando apenas o saldo de R$106 a liquidar.

Descrição PS-I PS-II BD PS-II CD Consolidado 

Contribuições do mês  1.552  2.749  13.271  17.572 

     Patrocinadora  1.198  1.367  6.602 9.167 

     Participantes  352  1.367  6.649 8.368 

     Autopatrocinados  2 15 20 37 

Contribuições em atraso  3.727  3.186  15.548  22.461 

     Patrocinadora  3.476 3.040 14.836 21.352 

     Autopatrocinados  -   1 0 1 

     Encargos - Serpro  1.421  758  3.770 5.949 

     (-) Provisão para liquidação Duvidosa -1.170 -613 -3.058 -4.841 

Total  5.279  5.935  28.819  40.033 
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Descrição Dotação Inicial Lei 8.020 Aporte

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Valor contratado  52.845  44.555  111.731 

Saldo devedor atual  21.228  31.743  9.714  14.528  106  100 

Prazo de amortização pactuado  240 meses  240 meses  340 meses 

Prazo de amortização restante  17 meses  29 meses  17 meses  29 meses  191 meses  203 meses 

Valor das parcelas  1.236  1.114  566  510  1  1 

Data de vencimento  último dia útil de cada mês 

Atualização pactuada  INPC + 6% a.a. 

Descrição PS-I PS-II BD PS-II CD Consolidado 

Principal 8.852 3.945 16.604 29.401 

Prestações do mês e em atraso 575 2.928 997 4.500 

Encargos 511 230 991 1.732 

(-) Provisão para liquidação Duvidosa -448 -200 -860 -1.508 

Encargos TCU 283 8.049 2.702 11.034 

(-) Provisão para liquidação Duvidosa -283 -8.049 -2.702 -11.034 

Total  9.490  6.903  17.732  34.125 

Descrição PGA Consolidação 2015 2014

Contribuições a receber 632  -    632  -   

Contribuições em atraso 835  -    835  -   

Despesas antecipadas 19  -    19  12 

Depósitos Judiciais/Recursais  -    -    -    10 

Outros Realizáveis ¹ 837 -100  737  1.848 

Total  2.323 -100  2.223  1.870 

5.2.1. Contribuições contratadas em atraso
Em decorrência da suspensão das parcelas dos contratos, por força do Acórdão do TCU nº 6.928/09, e 

dos problemas de liquidez enfrentados pelo Serpro, as parcelas de 12/2009 a 06/2010 foram repassadas 

com atraso. Sobre essas parcelas foram registrados os encargos previstos nos respectivos contratos. Na 

retomada dos pagamentos, o Serpro, alegando que a dívida foi contraída por determinação do Tribunal de 

Contas da União e não por sua livre iniciativa, não quitou o montante dos juros moratórios previstos. Mon-

tante esse que é atualizado mensalmente e que já está 100% provisionado para perda.  Neste saldo tam-

bém estão registrados os encargos calculados sobre as parcelas que vêm sofrendo atrasos desde 2013. 

Sobre cada parcela estão sendo registradas as provisões para perda, conforme nota 4.10. O SERPROS, na 

forma da lei, interpôs ação judicial e objetiva a composição para recebimento do valor.

6. Realizável Gestão Administrativa

¹ Ajustes e eliminações para consolidação detalhados na nota 13
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Sobre as contribuições em atraso estão calculados os encargos, conforme previsto nos Regula-

mentos dos Planos de Benefícios, líquidos das provisões para liquidação duvidosa, calculadas de 

acordo com o critério descrito na nota 4.10. 

7. Realizável – Investimentos
Os investimentos dos recursos dos planos administrados pela Entidade foram classifi cados nos segmentos 

de renda variável, renda fi xa, estruturados, derivativos, imóveis, operações com participantes, depósitos 

judiciais/recursais e outros realizáveis.

7.1. Ações – Renda Variável
Dando continuidade ao processo de terceirização de gestão da carteira de Renda Variável, em janeiro 

de 2015, conforme aprovação do Comitê de Aplicação 01/2015, as ações da CELESC foram transferidas 

para a carteira de Fundos de Investimentos em Ações (FIAs). Essas ações foram registradas na carteira de 

Renda Variável em dezembro de 2014, conforme decisão da Diretoria Executiva, referente ao exercício da 

garantia sobre as Debêntures da INVESC, que estava inadimplente desde 2001.

7.2. Fundos de Investimento
Os investimentos realizados em fundos de investimento estão segregados nos seguintes segmentos:

• Segmento de Renda Variável: Fundos de Investimentos em Ações (FIAs).

• Segmento de Renda Fixa: Fundos de Investimentos Multimercado (FIM) e Fundos de Investimentos 

em Direitos Creditórios (FIDC).

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

O SERPROS adota a gestão Unifundo, de modo que compartilha a performance das carteiras de investi-

mentos entre os planos de benefícios.

Consolidado 2015 2014

Total 4.869.897 4.616.517

Ações - Renda Variável  - 7.621

Fundos de Investimentos 4.566.604 4.315.927

       Ações 210.357 207.468

       Multimercado 3.934.759 3.701.118

       Direitos Creditórios 730 12.268

       Participações 420.758 395.073

Derivativos 837 1.050

Investimentos Imobiliários 78.685 73.328

Empréstimos e Financiamentos 50.495 45.328

Depósitos Judiciais/Recursais 19 19

Outros Realizáveis 173.257 173.244



PÁGINA 42PÁGINAPÁGINAPÁGINA 42 422016 © Serpros Fundo Multipatrocinado | Todos os direitos reservados

7.2.1. Fundos de Investimento por Segmentos e por Plano

2015 2014 PS-I BD PS-II BD PS-II CD PGA

Total 4.566.604 4.315.927 1.714.546 1.047.782 1.728.877 75.399

    Ações - Carteira Terceirizada 210.357 207.468 70.258 19.430 120.669  -  

        SERPROS FIA I 103.551 92.353 35.895 9.481 58.175  -  

        SERPROS FIA II 63.758 61.300 20.513 5.939 37.306  -  

        SERPROS FIA III 43.048 53.815 13.850 4.010 25.188  -  

     Multimercado 3.934.759 3.701.118 1.600.293 884.941 1.374.126 75.399

        FIC DE FIF Multimercado Security  -  1.884.396  -   -   -   -  

        FIC DE FIF Multimercado Advantage III  -  1.519.777  -   -   -   -  

        Botafogo FIM CP 201.409 168.644 46.374 64.620 90.415  -  

        FIM FP1 LP 101.043 128.301 27.858 28.283 44.902  -  

        FIM Aconcágua 1.165.397  -  1.165.397  -   -   -  

        FIM Olimpo 360.664  -  360.664  -   -   -  

        FIM Credit 1.875.530  -   -  730.956 1.144.574  -  

        FIM Quartzo 155.317  -   -  61.082 94.235  -  

        FIM PGA SERPROS 75.399  -   -   -   -  75.399 

    Direitos Creditórios 730 12.268 365  -  365  -  

        FIDC Cadeias Produtivas de Minas Gerais  -  4.206  -   -   -   -  

        FIDC Multisetorial Master III 730 1.420 365  -  365  -  

        FIDC FICSA Veículos Premium 1  -  6.642  -   -   -   -  

    Participações 420.758 395.073 43.630 143.411 233.717  -  

        FIP Atico 45.201 32.881 15.067 15.067 15.067  -  

        FIP Patriarca Private Equity 1.393 1.266  -  697 696  -  

        Usina Investmalls FIP 49.609 49.890 11.495 4.378 33.736  -  

        Atico Florestal FIP 30.611 32.162 5.916 5.512 19.183  -  

        FIP LSH 76.561 77.316  -  25.875 50.686  -  

        FIP ETB 78.070 77.018 11.152 31.228 35.690  -  

        FIP Bionergia 85.507 69.970  -  42.416 43.091  -  

       FIP Infrasaneamento 53.806 54.570  -  18.238 35.568  -  

7.2.2. Segmento de Renda Variável: Fundos de Investimentos em Ações (FIAs)

Os fundos de investimento em ações são exclusivos com gestão terceirizada.

Fundo CNPJ Gestor Administrador Custodiante 2015 2014

SERPROS FIA I 17.137.279/0001-52 Geração Futuro Gestão de Recursos S.A.

BEM DTVM Banco Bradesco S.A.

103.551 92.352

SERPROS FIA II 16.566.520/0001-04 Geração Futuro Gestão de Recursos S.A. 63.758 61.300

SERPROS FIA III 15.821.221/0001-06 Rio Performance Gestão de Recursos LTDA. 43.048 53.816

Total 210.357 207.468
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7.2.2.1. Fundos de Investimento em Ações SERPROS FIA I

7.2.2.2. Fundos de Investimento em Ações SERPROS FIA II

Papel Código Qtde. Valor de Mercado PS-I PS-II BD PS-II CD

CIELO ON NM CIEL3 217.423 7.304 2.532 669 4.103

CELESCON N2 CLSC3 180.676 5.420 1.879 496 3.045

CETIP - CTIP ON CTIP3 249.119 9.341 3.238 855 5.248

FIBRIA ON N1 FIBR3 343.408 17.820 6.177 1.632 10.011

KEPLER WEBERON KEPL3 171.263 2.775 962 254 1.559

UNT N2 KLBN11 889.564 20.860 7.231 1.910 11.719

LOJAS AMERICPN LAME4 210.804 4.090 1.418 374 2.298

DIMEDON PNVL3 18.882 5.475 1.898 501 3.076

SUZANO PAPELPNA I06 N1 SUZB5 538.578 10.066 3.489 922 5.655

ULTRAPARON N1 UGPA3 327.145 19.776 6.855 1.811 11.110

COMPROMISSADAS 3.973 1.377 364 2.232

CONTAS A PAGAR/RECEBER -3.349 -1.161 -307 -1.881

Total 3.146.862 103.551 35.895 9.481 58.175

Papel Código Qtde. Valor de Mercado PS-I PS-II BD PS-II CD

CIELO ON NM CIEL3 76.348 2.564 825 239 1.500

CETIP - CTIP ON CTIP3 134.742 5.053 1.626 471 2.956

FIBRIA ON N1 FIBR3 246.521 12.792 4.115 1.192 7.485

KEPLER WEBERON KEPL3 261.664 4.239 1.364 395 2.480

UNT N2 KLBN11 555.163 13.018 4.188 1.213 7.617

LOJAS AMERICPN LAME4 128.851 2.500 804 233 1.463

DIMEDON PNVL3 28.937 8.392 2.700 782 4.910

SUZANO PAPELPNA I06 N1 SUZB5 131.963 2.466 793 230 1.443

ULTRAPARON N1 UGPA3 203.008 12.272 3.948 1.143 7.181

COMPROMISSADAS 3.715 1.195 346 2.174

CONTAS A PAGAR/RECEBER -3.253 -1.045 -305 -1.903

Total 1.767.197 63.758 20.513 5.939 37.306
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7.2.2.3. Fundos de Investimento em Ações SERPROS FIA III

Papel Código Qtde. Valor de Mercado PS-I PS-II BD PS-II CD

BRADESCODIR PRE N1 BBDC2 6.223 13 4 1 8

BRADESCOPN EB N1 BBDC4 190.000 3.663 1.179 341 2.143

ISHARES BOVA BOVA11 150.000 6.320 2.033 589 3.698

BRF FOODS ON NM BRFS3 25.000 1.385 446 129 810

COMGASPNA CGAS5 40.000 1.585 510 148 927

COSAN ON NM CSAN3 10.000 251 81 23 147

DURATEX ON MM DTEX3 150.000 885 285 82 518

HBOR ON 3 HBOR3 2.541.500 3.991 1.284 372 2.335

ITAUSAPN N1 ITSA4 1.200.000 8.256 2.656 769 4.831

ITAU UNIBANCO PN N1 ITUB4 275.000 7.241 2.330 674 4.237

LOJAS RENNERON NM LREN3 50.000 855 275 80 500

MAGNESITA REFRAT SA MAGG3 470.000 1.364 439 127 798

M.DIASBRANCOON NM MDIA3 28.800 1.915 616 178 1.121

P.ACUCAR-CBDPN * N1 PCAR4 50.000 2.093 673 195 1.225

PETROBRASPN PETR4 100.000 670 216 62 392

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇ S.A STBP11 20.200 255 82 24 149

WEGON EJ N1 WEGE3 50.000 747 240 70 437

COMPROMISSADAS 3.222 1.037 300 1.885

CONTAS A PAGAR/RECEBER -1.663 -536 -154 -973

Total 5.356.723 43.048 13.850 4.010 25.188

7.2.3. Segmento de Renda Fixa: Fundos de Investimento Multimercado (FIM)
Os fundos de investimento multimercados têm por objetivo diversifi car o investimento de seus recursos 

em diversas classes de ativos, como renda fi xa, moedas, ações e commodities, seja no mercado domés-

tico ou internacional. Esses fundos, em geral, não possuem o compromisso de concentrar recursos em 

nenhum fator de risco.

O SERPROS possui investimento em fundos exclusivos e não exclusivos. Os seus fundos exclusivos são 

classifi cados como multimercado para possibilitar a existência de um horizonte de investimento superior 

a mais de dois anos, permitindo assim a combinação de diversifi cação e longo prazo. A estratégia adotada 

tem trazido resultados satisfatórios.
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7.2.3.1.Fundos Exclusivos

7.2.3.1.1. Alocação dos Fundos Exclusivos em Títulos Públicos e Títulos Privados

7.2.3.2. Fundos Não Exclusivos

Fundo CNPJ Gestor Administrador Custodiante 2015 2014

FIM Aconcágua 05.170.426/0001-07

SERPROS
BEM DTVM

Banco Bradesco S.A.

1.174.546 1.092.780

Provisão Perda -9.149  -  

FIM Olimpo IX 04.644.612/0001-78 360.664 340.414

FIM Credit 04.822.739/0001-30 1.880.362 1.580.290

Provisão Perda -4.832  -  

FIM Quartzo III 05.512.435/0001-39 155.317 151.641

FIM SERPROS PGA 22.150.448/0001-24 75.399  -  

FIM Botafogo 18.051.454/0001-57 Bridge Adm.  de Recursos LTDA 201.409 168.643

Total dos fundos Exclusivos 3.833.716 3.333.768

PS-I PS-II BD PS-II  CD PGA Consolidado

Títulos Públicos 1.408.885 90% 645.624 75% 1.007.564 76% 75.403 100% 3.137.476 82%

NTN-C (IGP-M) 639.314 41% 7.895 1% 12.362 1%  -  0% 659.571 17%

NTN-B (IPCA) 725.631 46% 596.284 70% 931.074 70% 68.330 91% 2.321.319 61%

Compromissadas (NTN) 43.940 3% 41.445 5% 64.128 5% 7.073 9% 156.586 4%

Títulos Privados 163.601 10% 211.114 25% 321.698 24%  -  0% 696.413 18%

CDB Subordinado 33.342 2% 21.658 3% 33.911 3%  -  0% 88.911 2%

DPGE 55.853 4% 53.778 6% 83.481 6%  -  0% 193.112 5%

LFS  -  0% 11.376 1% 17.812 1%  -  0% 29.188 1%

Debêntures 72.671 5% 123.288 14% 184.906 14%  -  0% 380.865 10%

CCI  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%

FI-RF (Hungria) 1.735 0% 1.014 0% 1.588 0%  -  0% 4.337 0%

FI-RF (FIM Botafogo)  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%  -  0%

Valores a Receber/Pagar -51 0% -80 0% -38 0% -4 0% -173 0%

Total 1.572.435 100% 856.658 100% 1.329.224 100% 75.399 100% 3.833.716 100%

Fundo CNPJ Gestor Administrador Custodiante 2015 2014

FIM FP1 LP 14.287.137/0001-83 Urca Gestora de Ativos LTDA
Cadebal Emolumentos 

Commodities LTDA
NSG Capital Asset Manage-

ment S.A.
101.043 128.301

Total Fundos Não Exclusivos 101.043 128.301
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7.2.3.3. Encerramento dos Fundos de Investimento Multimercado 
Advantage III e Security.
A estrutura dos Fundos de Investimento Multimercado (FIM) do SERPROS estava dividida em dois 

Fundos de Cotas (FICs), Advantage III e Security, um Fundo de Investimento Multimercado de Curto Pra-

zo, Botafogo, e um Fundo de Investimento Multimercado de Longo Prazo, FP1.

Na estrutura dos Fundos de Investimento em Cotas Multimercado Advantage III estavam os Fundos de 

Investimento Multimercado Aconcágua e Olimpo IX. Na estrutura do FIM Security estavam os FIMs Credit 

e Quartzo III.

Com essa estrutura, tinha-se um alto gasto com taxas institucionais, auditoria, cartórios, entre outras, que 

impactava os índices de rentabilidade apresentados pelo segmento de renda fi xa. Com o objetivo de redu-

zir tais gastos, o SERPROS, em julho de 2015, encerrou o FIC e passou a ser cotista dos FIMs relacionados 

a eles. Essa reestruturação representou uma redução de R$100 no ano.

7.2.3.4. Criação do Fundo de Investimento Multimercado PGA
Em setembro de 2015, foi criado um fundo de investimento exclusivo para aportar os recursos do PGA. A 

criação desse fundo teve como objetivo a segregação dos custos com investimentos dos planos de bene-

fícios, dos custos com investimento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e adequação do regulamento 

do plano.
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7.2.3.6. Títulos Mantidos até o Vencimento (Marcados na Curva)
Nesta classe, estão registrados os títulos e os valores mobiliários para os quais haja intenção e capacidade 

fi nanceira de mantê-los em carteira até o vencimento, desde que tenham prazo a decorrer de no mínimo 

doze meses, a contar da data de aquisição, e que sejam considerados, pela entidade, com base em clas-

sifi cação efetuada por agência classifi cadora de risco em funcionamento no país, como de baixo risco de 

crédito. O total dos títulos foi de R$2.531.403, a seguir demonstrado.

7.2.3.5. Títulos para Negociação (Marcados a Mercado)
Estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ne-

gociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisição.

Consolidado PS-I PS-II BD PS-II CD PGA

Títulos Públicos 1.100.302 379.707 253.831 396.492 70.272 

NTN-C (IGP-M) 71.813 51.556 7.895 12.362  -  

2021 20.257  -  7.895 12.362  -  

2031 51.556 51.556  -   -   -  

NTN-B (IPCA) 871.903 284.211 204.491 320.002 63.199 

2017 38.588 10.774 8.502 13.307 6.005 

2019 118.912 16.215 40.026 62.671  -  

2020 117.292  -  25.377 39.735 52.180 

2023 422.496 152.388 104.264 163.251 2.593 

2035 150.998 93.623 21.487 33.467 2.421 

2045 23.617 11.211 4.835 7.571  -  

Compromissadas (NTN) 156.586 43.940 41.445 64.128 7.073 

Títulos Privados 182.716 36.720 60.039 85.961 -4 

Debêntures 178.552 35.036 59.105 84.411  -  

2021 Brazpeixes 68.370 15.742 21.936 30.692  -  

2022 GSP - Properties 26.386  -  10.284 16.102  -  

2024 Brasil Solair 59.121 13.613 18.968 26.540  -  

2029 X-Nice 24.675 5.681 7.917 11.077  -  

FI-RF (Hungria) 4.337 1.735 1.014 1.588  -  

Valores a Receber/Pagar -173 -51 -80 -38 -4 

Total dos Títulos 1.283.018 416.427 313.870 482.453 70.268 

Títulos Públicos Consolidado PS-I PS-II BD PS-II CD PGA

NTN-C (IGP-M) 587.758 587.758  -   -   -  

2021 333.274 333.274  -   -   -  

2031 254.484 254.484  -   -   -  

NTN-B (IPCA) 1.449.416 441.420 391.793 611.072 5.131 

2017 130.452 130.452  -   -   -  

2020 91.299 59.089 12.554 19.656  -  

2022 36.148  -  14.089 22.059  -  

2023 30.487 5.838 8.135 11.383 5.131 

2024 45.918 10.691 13.730 21.497  -  

2030 316.439 49.973 104.079 162.387  -  

2035 108.420 108.420  -   -   -  

2040 308.058 66.074 94.352 147.632  -  

2050 382.195 10.883 144.854 226.458  -  

Total 2.037.174 1.029.178 391.793 611.072 5.131 
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Títulos Privados Consolidado PS-I PS-II BD PS-II CD PGA

CDB Subordinado 88.911 33.342 21.658 33.911  -  

DPGE 173.817 36.558 53.778 83.481  -  

2016 Banco Bonsucesso 36.381 20.190 6.368 9.823  -  

2016 Banco Mercantil do Brasil 20.726  -  8.078 12.648  -  

2016 Banco Fibra 20.380  -  8.015 12.365  -  

2016 Banco Matone 28.243  -  11.046 17.197  -  

2016 Banco BMG 19.295  -  7.520 11.775  -  

2016 Banco BMG 32.737 16.368 6.437 9.932  -  

2016 Banco Mercantil do Brasil 16.055  -  6.314 9.741  -  

LFS 29.188  -  11.376 17.812  -  

Debêntures 202.313 37.635 64.183 100.495  -  

2016 Inepar S/A 42.848 9.866 13.747 19.235  -  

Provisão Perda Inepar -42.848 -9.866 -13.747 -19.235 

2017 Triunfo Participações 45.347 8.051 14.536 22.760  -  

2018 Bingen 14.713 8.828 2.325 3.560  -  

Provisão Perda Bingen -14.713 -8.828 -2.325 -3.560  -  

2018 Elektro 27.667 13.833 5.392 8.442  -  

2019 Sifco 59.170 13.624 18.984 26.562  -  

Provisão Perda Sifco -59.170 -13.624 -18.984 -26.562  -  

2021 Brazal - Antiga BFG 118.363 27.253 37.975 53.135  -  

Provisão Perda SIFCO -118.363 -27.253 -37.975 -53.135  -  

2028 Rodovias do Tietê 60.583 15.751 17.473 27.359  -  

2029 X-Nice 68.716  -  26.782 41.934  -  

CCI  -   -   -   -   -  

2016 S&G Empreendimentos 22.753 5.239 7.300 10.214  -  

Provisão Perda S&G Emp. -22.753 -5.239 -7.300 -10.214  -  

2021 Cesto Participações 41.222 27.774 5.241 8.207  -  

Provisão Perda Cesto Part. -41.222 -27.774 -5.241 -8.207  -  

2022 CTESO 79.108 18.215 25.381 35.512  -  

Provisão Perda CTESO -79.108 -18.215 -25.381 -35.512  -  

Total 494.229 107.535 150.995 235.699  -  
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7.2.3.7. Operações realizadas com Títulos Públicos
Em conformidade com o disposto na Resolução CGPC nº 15 de 23/08/2005, abaixo as operações realiza-

das em 2015, com títulos públicos mantidos até o vencimento (Marcados na Curva):

Data de 
Operação

Operação NTN Valor Taxa PU Qtde.
Dados de Mercado (fonte: BC)

PU Min PU Med PU Max

03/03/15 Compra  NTNB 2030 5.071 6.15% 2.535.47351 2.000 2.523.29113 2.531.37172 2.537.91766

03/03/15 Compra NTNB 2040 25.158 6.18% 2.515.76672 10.000 2.509.05617 2.518.37193 2.537.91766

03/03/15 Compra NTNB 2050 24.989 6.21% 2.498.94940 10.000 2.493.70790 2.506.43134 2.537.91766

04/03/15 Compra NTNB 2040 12.465 6.26% 2.492.91227 5.000 2.486.63818 2.509.31604 2.537.91766

04/03/15 Compra NTNB 2050 2.466 6.31% 2.466.42282 1.000 2.432.59909 2.511.58767 2.537.91766

05/03/15 Compra NTNB 2040 37.179 6.28% 2.478.58201 15.000 2.462.79861 2.481.96815 2.537.91766

05/03/15 Compra NTNB 2050 7.405 6.31% 2.468.49478 3.000 2.408.13534 2.492.58500 2.537.91766

06/03/15 Compra NTNB 2040 24.717 6.35% 2.471.72709 10.000 2.459.56598 2.475.75583 2.537.91766

06/03/15 Compra NTNB 2050 4.939 6.32% 2.469.42129 2.000 2.435.60805 2.464.72483 2.537.91766

01/04/15 Compra  NTNB 2030 25.493 6.30% 2.549.26324 10.000 2.501.41411 2.533.75070 2.537.91766

06/04/15 Compra  NTNB 2030 25.783 6.20% 2.578.33251 10.000 2.546.51653 2.567.82116 2.537.91766

06/04/15 Compra  NTNB 2030 25.782 6.21% 2.578.20954 10.000 2.539.30897 2.572.73787 2.537.91766

08/04/15 Venda  NTNC 2031 -103.413 6.13% 4.967.74001 -20.817 4.967.74001 4.967.74001 2.537.91766

08/04/15 Compra  NTNB 2035 103.416 6.21% 2.609.86422 39.625 2.588.80978 2.596.69907 2.537.91766

15/05/15 Compra  NTNB 2016 26.362 7.05% 2.636.22087 10.000 2.627.33148 2.633.34962 2.537.91766

18/05/15 Compra NTNB 2017 39.187 6.42% 2.612.49880 15.000 2.608.76957 2.616.50568 2.537.91766

18/05/15 Compra NTNB 2016 13.185 7.07% 2.637.05181 5.000 2.633.65017 2.637.87147 2.537.91766

18/05/15 Compra NTNB 2019 25.988 6.40% 2.598.79951 10.000 2.592.29187 2.601.60159 2.537.91766

19/05/15 Compra NTNB 2019 18.115 6.54% 2.587.90882 7.000 2.587.90882 2.590.29403 2.537.91766

20/05/15 Compra NTNB 2019 38.865 6.52% 2.590.99766 15.000 2.581.35378 2.583.83001 2.537.91766

10/06/15 Compra NTNB 2019 15.665 6.56% 2.610.87994 6.000 2.607.42724 2.610.99190 2.537.91766

10/06/15 Compra NTNB 2019 15.645 6.60% 2.607.42724 6.000 2.607.42724 2.610.99190 2.537.91766

27/07/15 Compra NTNB 2019 10.540 6.88% 2.635.01729 4.000 2.634.15856 2.643.43613 2.537.91766

27/07/15 Compra NTNB 2019 10.547 6.86% 2.636.69194 4.000 2.634.15856 2.643.43613 2.537.91766

28/07/15 Compra NTNB 2019 10.552 6.86% 2.638.07085 4.000 2.630.55972 2.636.89631 2.537.91766

19/08/15 Compra NTNB 2019 13.218 7.06% 2.643.68900 5.000 2.626.53297 2.640.27303 2.537.91766

19/08/15 Compra NTNB 2019 13.223 7.05% 2.644.50851 5.000 2.626.53297 2.640.27303 2.537.91766

20/08/15 Compra NTNB 2019 26.489 7.01% 2.648.89017 10.000 2.640.69116 2.645.78141 2.537.91766

21/08/15 Compra NTNB 2023 10.287 7.07% 2.571.82213 4.000 2.554.24185 2.584.25619 2.537.91766

10/09/15 Compra NTNB 2023 5.030 7.55% 2.515.10333 2.000 2.494.00455 2.526.89034 2.537.91766

22/09/15 Compra NTNB 2023 24.866 7.82% 2.486.64026 10.000 2.485.17425 2.501.91738 2.537.91766

23/09/15 Compra NTNB 2023 24.967 7.76% 2.496.72187 10.000 2.467.75000 2.491.03950 2.537.91766

23/09/15 Compra NTNB 2030 9.359 7.64% 2.339.82163 4.000 2.328.97849 2.337.82827 2.537.91766
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01/10/15 Venda NTNC 2021 -30.611 7.25% 3.061.08088 -10.000 3.061.08088 3.061.08088 2.537.91766

01/10/15 Venda NTNB 2017 -27.296 6.85% 2.729.56358 -10.000 2.712.96463 2.729.74270 2.537.91766

02/10/15 Venda NTNB 2016 -27.095 6.60% 2.709.53057 -10.000 2.507.89411 2.707.73064 2.537.91766

05/10/15 Venda NTNB 2017 -33.526 6.55% 2.743.95744 -12.218 2.742.01258 2.744.68341 2.537.91766

06/10/15 Venda NTNB 2017 -23.158 6.47% 2.748.42103 -8.426 2.731.77489 2.746.99545 2.537.91766

07/10/15 Venda NTNB 2017 -18.107 6.37% 2.754.28481 -6.574 2.744.73305 2.751.55981 2.537.91766

08/10/15 Venda NTNC 2031 -56.553 7.23% 4.712.72044 -12.000 4.712.72044 4.712.72044 2.537.91766

08/10/15 Venda NTNB 2016 -13.599 6.40% 2.719.80369 -5.000 2.719.80369 2.720.18750 2.537.91766

01/10/15 Compra NTNB 2023 70.713 7.39% 2.557.61450 27.648 2.520.15000 2.550.54258 2.537.91766

01/10/15 Compra NTNB 2035 12.005 7.35% 2.401.06743 5.000 2.386.22881 2.393.70468 2.537.91766

02/10/15 Compra NTNB 2023 27.097 7.29% 2.572.59926 10.533 2.525.71000 2.553.48189 2.537.91766

05/10/15 Compra NTNB 2035 33.527 7.22% 2.435.68537 13.765 2.379.32478 2.440.18801 2.537.91766

05/10/15 Compra NTNB 2035 24.332 7.23% 2.433.19216 10.000 2.379.32478 2.440.18801 2.537.91766

06/10/15 Compra NTNB 2045 23.714 7.25% 2.371.37686 10.000 2.368.27512 2.371.84797 2.537.91766

07/10/15 Compra NTNB 2023 18.107 7.16% 2.595.99790 6.975 2.564.31186 2.581.43626 2.537.91766

07/10/15 Compra NTNB 2023 25.960 7.16% 2.595.99790 10.000 2.564.31186 2.581.43626 2.537.91766

07/10/15 Compra NTNB 2023 25.643 7.38% 2.564.31186 10.000 2.564.31186 2.581.43626 2.537.91766

08/10/15 Compra NTNB 2035 56.770 7.36% 2.405.49828 23.600 2.405.49828 2.411.73268 2.537.91766

08/10/15 Compra NTNB 2023 16.170 7.43% 2.558.56417 6.320 2.554.30024 2.572.83899 2.537.91766

10/11/15 Venda NTNB 2019 -27.311 6.94% 2.731.12887 -10.000 2.724.80248 2.730.96348 2.537.91766

11/11/15 Venda NTNB 2019 -13.720 6.80% 2.744.03377 -5.000 2.725.80766 2.732.39181 2.537.91766

11/11/15 Venda NTNB 2019 -21.959 6.79% 2.744.82964 -8.000 2.725.80766 2.732.39181 2.537.91766

12/11/15 Venda NTNB 2019 -10.964 6.86% 2.741.04911 -4.000 2.741.04911 2.746.27876 2.537.91766

13/11/15 Venda NTNB 2019 -13.718 6.85% 2.743.63174 -5.000 2.731.76341 2.745.49818 2.537.91766

10/11/15 Compra NTNB 2023 27.312 7.37% 2.602.17349 10.496 2.587.22937 2.595.43442 2.537.91766

11/11/15 Compra NTNB 2023 13.721 7.24% 2.622.58361 5.232 2.602.63492 2.614.12612 2.537.91766

11/11/15 Compra NTNB 2023 21.959 7.22% 2.625.47275 8.364 2.602.63492 2.614.12612 2.537.91766

12/11/15 Compra NTNB 2023 10.965 7.23% 2.625.77670 4.176 2.621.44948 2.624.20276 2.537.91766

13/11/15 Compra NTNB 2023 13.719 7.18% 2.634.75465 5.207 2.618.88202 2.632.63709 2.537.91766

01/12/15 Compra NTNB 2023 25.325 7.48% 2.532.49603 10.000 2.522.52253 2.528.71756 2.537.91766

01/12/15 Compra NTNB 2023 25.453 7.39% 2.547.09423 9.993 2.522.52253 2.528.71756 2.537.91766

21/12/15 Compra NTNB 2023 25.685 7.43% 2.568.51553 10.000 2.535.60306 2.566.60516 2.537.91766

21/12/15 Compra NTNB 2035 23.923 7.43% 2.392.31768 10.000 2.346.27498 2.391.79612 2.537.91766

22/12/15 Compra NTNB 2023 18.043 7.38% 2.577.63442 7.000 2.563.34135 2.567.34751 2.537.91766

22/12/15 Compra NTNB 2023 18.043 7.38% 2.577.63442 7.000 2.563.34135 2.567.34751 2.537.91766

TOTAL 814.115 

Neste exercício não foram realizadas operações de vendas de títulos mantidos até o vencimento. Desta 

forma, dado que não foram apurados resultados de reclassifi cação, não existem justifi cativas a serem 

apresentadas, conforme determina a legislação.
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7.2.3.8. Provisão referente a Direitos Creditórios de Liquidação Duvidosa
Tendo em vista a inadimplência dos emissores dos ativos em carteira, os administradores dos fundos e o 

SERPROS registraram as Provisões para Devedores Duvidosos segundo os critérios do item 4.10, totali-

zando R$ 378.176, conforme a seguir:

Cabe informar que, além da inadimplência, outros pontos foram relevantes no processo de constituição 

dessas provisões.

Todos os ativos provisionados tiveram seus pedidos de vencimentos antecipados deliberados em assem-

bleias gerais, devido suas características bem semelhantes, tais como: (i) risco de crédito elevado; (ii) ina-

dimplência no pagamento das prestações (amortizações e juros); (iii) pendências relativas a divulgações 

de informações fi nanceiras junto aos credores e ao mercado em geral; (iv) ratings vencidos; (v) descumpri-

mentos de cláusulas da escritura de emissão que previa pedido de vencimento antecipado.

Além das características citadas, alguns dos ativos possuem ainda pendências relacionadas a constituição 

insufi ciente ou a precariedade de garantia. Acrescente-se que a Inepar e a Sifco, emissoras de debêntures, 

tiveram seus pedidos de recuperação judicial homologados.

É importante destacar que, antes das ações tomadas pelo SERPROS, ocorreram exaustivas reuniões e 

assembleias, quando se buscaram negociações amigáveis para quitação das dívidas que fossem viáveis 

ao SERPROS.

No processo de negociação de alguns ativos já provisionados, muitas foram as dilatações (waiver). Para 

alguns deles, houve repetição de tal prática.  Mas, apesar da fl exibilidade demonstrada pelo SERPROS e da 

possibilidade de ajustes, as empresas continuaram não honrando compromissos constantes das escritu-

ras de emissão, sobretudo, no que se referem a pagamentos. 

Ativos Emissor Alocação
Provisão para Perda Perdas por Plano

Total

Adm. SERPROS PSI PSII  BD PSII  CD

CCI Cesto Participações FIM Aconcágua  20.831  6.943 27.774  -   -  27.774

CCI CTESO FIM Botafogo  79.108  -  18.215 25.381 35.512 79.108

CCI S&G Empreendimentos FIM Botafogo  22.753  -  5.239 7.300 10.214 22.753

CCI Cesto Participações FIM Credit  10.086  3.362  -  5.241 8.207 13.448

Debêntures Bingen FIM Aconcágua  6.621  2.207 8.828  -   -  8.828

Debêntures Inepar FIM Botafogo  42.847  -  9.865 13.747 19.235 42.847

Debêntures SIFCO FIM Botafogo  59.170  -  13.624 18.984 26.562 59.170

Debêntures Brazal (BFG) FIM Botafogo  118.363  -  27.253 37.975 53.135 118.363

Debêntures Bingen FIM Credit  4.414  1.471  -  2.294 3.591 5.885

Total  364.193  13.983 110.798 110.922 156.456 378.176
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Desta forma, observando os princípios de conservadorismo e da prudência e as resoluções do 

Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.792/09 e do Conselho de Gestão da Previdência Com-

plementar (CGPC) nº 13/04, que tratam de aspectos atinentes à avaliação e ao monitoramento de 

riscos, e, em virtude dos diferentes critérios adotados pelos administradores dos fundos no processo de 

constituição dessa provisão, o SERPROS decidiu pela contabilização das diferenças cabíveis dos percentu-

ais provisionados pelos administradores. No entanto, à medida que os administradores forem agregando 

tais diferenças nos valores das cotas, de modo a chegar a 100% (cem por cento) dos valores provisiona-

dos, o SERPROS irá reverter tais registros.

Deve-se esclarecer que os valores provisionados nem sempre se confi guram como perdas, embora o SER-

PROS reconheça desde já que muitos dos valores provisionados não venham a ser revertidos. No entanto, 

é bom que se diga que o SERPROS, não poupará esforços na tentativa de recuperá-los. 

7.2.4. Segmento de Renda Fixa: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 
(FIDC)
É um tipo de aplicação em que 95% (noventa e cinco por cento) dos recursos são destinados à aquisição 

de direitos creditórios, oriundos de créditos que uma empresa tem a receber. O direito de recebimento 

desses créditos é negociável através de um FIDC.

7.2.4.1. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III
No exercício de 2011, o SERPROS investiu R$45.000 em cotas do Fundo de Investimento em Direitos Cre-

ditórios Master III. No exercício de 2012, com a decretação da liquidação do Banco BVA, as empresas, cujo  

fundo detinha o direito ao crédito, fi caram inadimplentes, levando o administrador a registrar a provisão 

para crédito de liquidação duvidosa. 

7.2.4.2. Encerramento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 
Cadeias Produtivas de Minas Gerais (CMPG) e FICSA Premium Veículos I
Os FIDCs CPMG e FICSA encontravam-se desenquadrados perante os regulamentos. Como os patrimônios 

líquidos dos fundos estavam inferiores ao estipulado nos regulamentos, houve o rebaixamento do rating, 

confi gurando as liquidações antecipadas.

Diante do exposto, os administradores e gestores desses fundos apresentaram propostas de encerramen-

to e liquidação, com aceitação de mais de 90% (noventa por cento) dos cotistas, incluindo o SERPROS. O 

FIDC FICSA foi liquidado em 18/08/2015 e o FIDC CPMG em 18/07/2015.

7.2.5. Segmento de Estruturados: Fundos de Investimento em Participações (FIPs)
O SERPROS encerrou o exercício com o montante de R$420.758 em Fundos de Investimento em Parti-

cipações, que representa 9,2% (nove virgula dois por cento) da carteira de fundos. Esse montante está 

distribuído entre os seguintes fundos: Atico, Patriarca Private Equity, Usina Investmalls, Atico Florestal, 

LSH, ETB, Bioenergia e Infrasaneamento.
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Informamos que a característica do FIP é de condomínio fechado, com período de carência 

de longo prazo. Durante o período inicial não há geração de receitas para remunerar o capital 

investido e as apropriações das despesas e taxas fazem com que a rentabilidade do investimento 

seja negativa. Os fundos entram na maturidade com as avaliações anuais ou no período de desinvesti-

mentos, proporcionando a receita esperada. Desta forma, a estratégia do SERPROS nesse segmento visa 

a possibilidade de proporcionar rentabilidade superior as aplicações de renda fi xa e consequentemente 

atingir a meta atuarial a longo prazo. 

A gerência de governança de investimentos do SERPROS monitora periodicamente a gestão desses fun-

dos e tem solicitado aos administradores que as avaliações das empresas investidas sejam cumpridas 

conforme previsto nos regulamentos. Esse procedimento, traz um impacto na rentabilidade, que pode ser 

positivo ou negativo, durante o período de investimento. No entanto, as cotas estarão reconhecidas no 

balanço pelo seu valor real.

7.2.5.1. Fundos de Investimentos em Participações Patriarca Private Equity
Em decorrência da intervenção do Banco BVA S/A pelo Banco Central do Brasil, em 19/10/2012, o admi-

nistrador do fundo registrou a provisão para crédito de liquidação duvidosa do saldo total dos ativos de 

emissão do Banco BVA, os quais representam 97% (noventa e sete por cento) do patrimônio líquido do 

fundo. 

Quando foi decretada a falência do Banco BVA, em 12/09/2014, os autos encontravam-se em procedi-

mento de realização do ativo.

Importante ressaltar que o SERPROS, enquanto cotista do FIP Patriarca, concorre na categoria dos crédi-

tos subordinados (art. 83, VIII, Lei nº 11.101/05), sendo o último a receber na ordem de liquidação, com 

probabilidade remotíssima de realização do crédito, ao menos na falência.

Com vista a recuperar o valor investido no fundo, o SERPROS ajuizou a ação judicial nº 0127822-

46.2013.4.02.5101, movida pelo escritório Bichara Advogados. A ação está em trâmite na 18ª Vara Fede-

ral da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (RJ), e em fase postulatória.

Como último ato relevante, em 16 de dezembro de 2015, foi aprovado por unanimidade o plano de alie-

nação de ativos, proposto pelo administrador judicial. Em suma, a estratégia adotada para a alienação foi 

segregada em duas partes, observando a natureza dos bens:

(i) móveis e imóveis: a avaliação do valor dos bens foi realizada pela Deloitte, atribuindo o 

montante de R$ 2.285.520,00, aos móveis, e R$ 258.623.900,00 aos imóveis. A alienação será feita 

em duas fases: primeiro, com leilões individualizados e, posteriormente, opção por novos leilões 

individuais ou leilão em bloco.
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(ii) carteira de investimentos: avaliada pela E&Y no montante de R$ 

262.895.161,25. Para a alienação, será realizado drop down dos ativos de carteira com a 

constituição de uma NewCo (cisão parcial), para, logo em seguida, efetivar a incorporação de 

suas ações em prol da massa falida, constituindo subsidiária integral desta. Após a fi nalização desse 

procedimento, serão alienadas as cotas societárias da massa falida referentes à NewCo via leilão, 

com valor mínimo estipulado em R$ 200.000.000,00. Tal procedimento mitiga os riscos da sucessão 

empresarial, tornando a oferta mais atrativa ao potencial adquirente.

Cabe acrescentar que, além da ação de pedido de recuperação do crédito, o SERPROS ajuizou ação in-

denizatória, autuada sob o nº 0127822-46.2013.4.02.5101, movida pelo escritório Bichara Advogados. 

Informamos que a ação se encontra pendente de julgamento de agravo de instrumento, interposto con-

tra decisão que declinou da competência da Justiça Federal para a Estadual, por suposta ilegitimidade 

de parte do Banco Central do Brasil. Não obstante a notória responsabilidade dos agentes econômicos 

demandados pelo aporte da Entidade ao FIP Patriarca, o escritório classifi cou a demanda como êxito pos-

sível, tendo em vista a histórica resistência à responsabilização de terceiros pelos riscos e frustrações de 

investimentos fi nanceiros.

7.2.5.2. Letra Financeira do Banco BVA
As letras fi nanceiras adquiridas pelo SERPROS, no montante de R$ 50.000, eram garantidas pela cessão 

fi duciária de cotas do Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Hungria na proporção de 165% 

(cento e sessenta e cinco por cento) do valor da letra fi nanceira. Com a liquidação do Banco BVA, essa 

garantia foi exercida e o SERPROS recebeu a transferência da titularidade das cotas em agosto de 2013. 

Do montante de R$84.663 recebemos somente R$6.380. Em setembro de 2013 o SERPROS habilitou os 

créditos das letras fi nanceiras junto à massa falida daquele banco. Foram realizadas três amortizações: (i) 

em 2013, R$2.490; (ii) em 2014, R$3.760; e em 2015, R$4.894. Em 16/12/2015, o SERPROS participou 

da Assembleia Geral de Cotista que tratou dos processos de encerramento da massa falida do Banco BVA. 

A Assembleia teve aprovação de 91,40% (noventa e um virgula quarenta por cento) dos credores pre-

sentes. Com o encerramento da massa falida, será liberado para o Fundo Hungria o valor de R$ 25.000 

referentes a depósitos feitos a favor do fundo.

7.2.6. Derivativos
Derivativos são contratos que derivam a maior parte de seu valor de um ativo subjacente, taxa de refe-

rência ou índice. O ativo subjacente pode ser físico (café, ouro, etc.) ou fi nanceiro (ações, taxas de juros, 

etc.), negociado no mercado à vista ou não (é possível construir um derivativo sobre outro derivativo). Os 

derivativos podem ser classifi cados em contratos a termo, contratos futuros, opções de compra e venda, 

operações de swaps, entre outros, cada qual com suas características.
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No SERPROS os derivativos estão classifi cados em operações de SWAP, que têm por fi nalidade 

a troca de índices de correção do ativo FIDC FICSA, precifi cada a 122% (cento e vinte e dois por 

cento) do CDI. Foram celebrados quarenta e dois contratos de DI para garantir a rentabilidade equi-

valente a IPCA+7% a.a., restando cinco contratos a vencer.

Os saldos das contas de aluguéis a receber, locadas a patrocinadores e a terceiros, estão líquidos da de-

preciação acumulada e computam os resultados da última reavaliação.

As provisões para crédito de liquidação duvidosa foram registradas em razão das inadimplências, em sua 

maioria fundada em dívidas de aluguéis, dos locatários Grupo OK, Meireles, Codunas, Brascol, Coperdata, 

Forma Audiovisual, Fernandez e Pró-internet. Na tentativa de rever os valores a receber, o SERPROS mo-

veu ações judiciais contra esses locatários. Ações essas que estão em fase executória, com atualização dos 

valores e busca de bens passíveis de constrição judicial.

O Edifício Lucas Lopes, localizado em Belo Horizonte, foi desapropriado pela Procuradoria Geral do Estado 

de Minas Gerais em 2008. Em 2009 o SERPROS registrou a baixa do investimento e adotou as medidas 

para levantar o crédito. Em 2010 foi disponibilizado o alvará para levantamento de 80% (oitenta por 

cento) do montante depositado em juízo, no valor de R$9.399, já depositado na conta do SERPROS em 

14/05/2010. Portanto, o saldo de R$986 refere-se aos 20% (vinte por cento) restantes.

Em 2015 foram reavaliados os seguintes imóveis: (i) Ed. São Luis, situado na Avenida Presidente Juscelino 

Kubistscheck, n° 1.830, unidades 22 e 42, Itaim Bibi, São Paulo – SP; e (ii) Centro Empresarial Transatlân-

tico, situado na Rua Verbo Divino, n° 1.488, Conjunto 41ª, Chácara Santo Antônio, 29° subdistrito de Santo 

Amaro, São Paulo – SP.

7.2.7. Investimentos Imobiliários

PS-I PS-II BD PS-II CD 2015 2014

Derivativos  -  419  418  837  1.050 

Descrição PS-I PS-II BD PS-II CD 2015 2014

Locadas a Patrocinadores  5.626  650  2.626  8.902  8.651 

Locadas a Terceiros  48.548  5.607  22.661  76.816  71.710 

(-) Provisão para liquidação duvidosa -5.068 -585 -2.366 -8.019 -8.019

Desapropriação Ed. Lucas Lopes  623  72  291  986  986 

Total  49.729  5.744  23.212  78.685  73.328 
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7.2.8. Operações com Participantes

As provisões para liquidação duvidosa foram realizadas pelo atraso das prestações, conforme nota 4.10.

7.2.9. Outros Realizáveis
Nesse grupo estão registrados os direitos da Entidade, decorrentes de decisão judicial ou de processos 

administrativos favoráveis, que resultaram em crédito.

Como créditos relevantes destacamos as Letras do Tesouro de Santa Catarina, num montante de 

R$145.363, e o Contrato de Confi ssão de Dívida Chapecó, num montante de R$27.859.

7.2.9.1. Letras do Tesouro de Santa Catarina - LTSC 
O montante acima mencionado, é resultante da Ação de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos (Pro-

cesso n˚ 023.06.38548-0), decorrente da falta de cumprimento do vencimento dos títulos, adquiridos em 

novembro e dezembro de 1996, com vencimento previsto para maio de 2001.

Na ocasião do vencimento, a Diretoria Executiva decidiu pelo provisionamento da perda deste título, con-

forme determina a legislação, e adotou as medidas judiciais para a recuperação do valor investido.

Em 2013, considerando os posicionamentos da Assessoria Jurídica interna e do escritório de advocacia 

Bichara, Barata & Costa Advogados, tendo como base o acompanhamento processual (trechos abaixo 

Imóvel Data 
Reavaliação

Avaliador Responsável
Valor Contábil 

na data da 
Reavaliação

Valor 
Reavaliação

Resultado 
Reavaliação

Vida Útil 
Remanescente

Conta 
Contábil 

Relacionada

Centro Empresarial 
Transatlântico

Conj. 41A

30/06/2015
Câmara de Consultores 
Associados LTDA - CCA

CNPJ 00.468.200/0001-73

 4.521  6.278  1.757 

30 anos 1.2.3.6.04.03.04

Cond. São Luiz
Conj. 22  9.642  11.939  2.297 

Conj. 42  10.018  11.938  1.920 

Total  24.181  30.155  5.974 

Descrição PS-I PS-II BD PS-II CD 2015 2014

Empréstimos a Receber 24.198 1.612 28.936 54.746  49.854 

(-) Provisão para liquidação duvidosa -2.855 -152 -3.518 -6.525 -6.634

Financiamentos Imobiliários 1.987 0 287 2.274 2.108

Total  23.330  1.460  25.705  50.495  45.328 

Outros Realizáveis PS-I PS-II BD PS-II CD 2015 2014

Letras de Santa Catarina  83.257  12.393  49.713  145.363  145.363 

Contrato de Confi ssão de Dívida Chapecó  17.605  2.045  8.209  27.859  27.859 

IOF a Recuperar  7  1  27  35  22 

Total  100.869  14.439  57.949  173.257  173.244 
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transcritos) elaborado pelo patrono do SERPROS, Menegat Advogados e Consultores Associa-

dos, em razão da sentença transitada em julgado, a Diretoria Executiva decidiu reverter a provi-

são para perda e contabilizar o montante incontroverso de R$145.363. 

1.A Ação de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos (Processo n˚ 023.06.38548-0), ajuizada pelo 

SERPROS contra o Estado de Santa Catarina, relacionada às Letras do Tesouro de Santa Catarina – 

LTSC foi julgada procedente nos termos da sentença proferida em 10/06/2008.

12.A quantia incontroversa, não mais objeto de discussão, importa em R$145.363.408,00 a valores de 

28/02/2013, como consta do “Cálculo de Atualização Monetária” anexo. Para encontrar referida impor-

tância aplicou-se a incidência de juros e correção monetária de acordo coma decisão do TJSC, isto é, da 

data de citação (16/02/2007).

13.Referido valor é considerado incontroverso, dado que na Ação de Execução de Sentença (Processo 

023.06.385848-0/005), o valor, objeto da execução, foi de R$152.987.341,90, e o Estado de Santa 

Catarina, nos Embargos a Execução, juntou “Planilha de Liquidação de Sentença” (fl s. 38, doc. anexo), 

na qual reconhece ser devida a importância de R$127.389.842,10 em 31/01/2012 que, atualizada até 

28/02/2013, totaliza R$145.363.408,00, como antes exposto.

Atualmente o processo encontra-se concluso para análise dos embargos de declaração.

Cumpre destacar que sobre o valor que o SERPROS tem a receber incidirão honorários advocatícios, a ra-

zão de 3% (três por cento), conforme estabelecido do contrato de prestação de serviços. Esses honorários 

estão provisionados no passivo.

Quando do recebimento, caberá, sobre a diferença entre o valor recebido e os honorários previstos, um 

valor a pagar ao patrocinador. Esse valor foi provisionado conforme previsto no contrato de Aporte Finan-

ceiro Específi co (cláusula 3ª do 2° termo aditivo). Portanto, na hipótese de eventual recuperação desse 

crédito, a proporção que cabe ao plano PSII, 42,72499% (quarenta e dois virgula sete dois quatro nove e 

nove por cento), será estornado do parcelamento do aporte. 

Desta forma, em maio de 2013, foram provisionados os seguintes valores:

Letras de Santa Catarina PS-I PS-II BD PS-II CD 2015

Valor Incontroverso (Ativo)  83.257  12.393  49.713  145.363 

(-) Honorários Advocatícios (Passivo)  2.498  372  1.491  4.361 

(-) Reversão do Contrato do Aporte (Passivo)  -  12.021  48.222  60.243 

Valor Líquido da LTSC  80.759  -  -  80.759 
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7.2.9.2. Contrato de Confi ssão de Dívida Chapecó
O valor a receber é decorrente do Contrato de Cessão, Repactuação e Confi ssão de Dívida, relati-

vo às debêntures de emissão da Chapecó, adquiridas em 12/05/95. Devido à falência da companhia, 

decretada em 29/04/2005, o valor da dívida foi habilitado no quadro geral de credores. O SERPROS habi-

litou o crédito em juízo e passou a acompanhar a execução do processo de falência. Em virtude do estado 

falimentar da companhia, o valor foi totalmente provisionado. Em dezembro de 2013, fundamentada em 

Parecer Técnico da área jurídica, tendo como base o relatório de acompanhamento processual elaborado 

pelo Síndico da Massa Falida, que reconheceu o crédito de R$27.859, homologado pelo Juízo, a Diretoria 

Executiva decidiu reverter a provisão para crédito de liquidação duvidosa e registrar o valor incontroverso.

Em maio de 2015 o SERPROS participou da audiência de homologação, que estiveram presentes, tam-

bém, o BNDES, o IFC - International Finance Corporation e o Banco do Brasil, concordando com a venda 

extraordinária dos bens que tiveram seus laudos avaliativos homologados. Em 16/12/2015, foi prolatada 

decisão interlocutória declarando os vencedores e intimando-os para efetuar o pagamento. 

8. Permanente

9. Exigível Operacional

Descrição 2015 2014

Imobilizado  11.399  11.443 

     Móveis e Utensílios 199  82 

     Máquinas e Equipamentos 358  245 

     Veículos 67  81 

     Equipamentos de informática 813  1.139 

     Imóveis 9.962  9.896 

Intangível  1.488  1.964 

Total  12.887  13.407 

PS-I PS-II BD PS-II CD PGA Consolidação 2015 2014

Gestão Previdencial  1.055  12.923  53.979  - -2.349 65.608 64.646 

Gestão Administrativa  -  -  -  1.585 -2 1.583 2.051 

Investimentos  2.755 375 1.767  - -100 4.797 4.647 

Total 3.810 13.298 55.746 1.585 -2.451 71.988 71.344 
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O exigível operacional, representa os valores a pagar a curto prazo. Na gestão previdencial 

destaca-se o registro da provisão referente à parcela do Patrocinador Serpro no montante de 

R$60.243 (vide item 7.2.9.1). Na gestão administrativa, estão as provisões oriundas da atividade 

operacional da Entidade, tais como encargos da folha e impostos. Nos investimentos, estão as provisões 

dos empréstimos concedidos no mês, que estão aguardando a liberação do contrato, e dos honorários 

advocatícios do contrato da LTSC (vide item 7.2.9.1).

9.1. Exigível Operacional da Gestão Administrativa – Pis e Cofi ns
Nos tributos a recolher, destacam-se as ações judiciais que questionam a constitucionalidade do art. 3˚ 

da Lei n˚ 9.718/98. Tal normativo determina como base de cálculo do Pis e da Cofi ns 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. Pela relevância da matéria e a fi m de resguardar 

o patrimônio dos participantes e assistidos, o SERPROS ingressou com essas ações judiciais para garantir 

o direito de não se sujeitar à cobrança de tais contribuições. Desde 2002 o SERPROS estava depositando 

judicialmente os valores determinados. A partir de janeiro de 2015, em observância a Lei n° 12.973/14, o 

SERPROS passou a recolher as contribuições diretamente para a união. O escritório patrono dessas ações, 

o JCMB, continua acompanhando o andamento dessas ações.

Na ação do Pis, a Entidade questionou a cobrança do PIS, nos autos da Ação ordinária 

nº 2002.51.01.022138-0, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que lhe 

obrigue a recolher a contribuição sobre receitas, uma vez que não aufere receita própria. Subsidiaria-

mente, caso haja discordância acerca deste argumento, a Entidade requereu que o recolhimento do Pis 

fosse efetuado sem aplicação das regras impostas pela IN/SRF nº 170/2002. A sentença de 1º Grau julgou 

procedente o pedido, para declarar 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 pre-

visto 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 esta decisão, o 

SERPROS apresentou Recursos Especial e Extraordinário aos Tribunais Superiores (STJ e STF). O TRF da 2ª 

Região, em exame preliminar de admissibilidade, negou seguimento aos recursos do SERPROS, decisões 

estas mantidas pelos Tribunais Superiores em sede de Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso 

Extraordinário, julgados, respectivamente, pelo STJ e STF. Portanto, não havendo mais a possibilidade 

de recursos, ocorreu o trânsito em julgado da decisão que determinou ao SERPROS recolher o Pis com 

base no faturamento previsto no art. 3º Lei nº 9.715/98. Vale ressaltar que, em dezembro de 2012, por 

orientação do nosso escritório e assessoria jurídica interna do SERPROS, e considerando o teor da deci-

são fi nal transitada em julgado na ação, que determinou o recolhimento do Pis com base no faturamento 

previsto no art. 3º da Lei 9.715/98, bem como o fato de a Entidade não apurar base de cálculo nos termos 

fi xados na decisão, concluiu-se pela impossibilidade de recolhimento do referido tributo. Dessa forma, a 

Diretoria Executiva, em reunião do dia 16/01/2013, Ata nº 02, decidiu suspender, a partir de dezembro, 

os depósitos judiciais realizados, mês a mês, a título de Pis (apurado com base na Lei 9.718/98). A proba-
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bilidade de perda é remota. Atualmente, a Entidade aguarda o deferimento do seu pedido de 

levantamento dos depósitos judiciais de PIS, o que está em discussão no Agravo de Instrumento 

nº 2015.00.00.003068-0, que tramita no TRF-2. A probabilidade de perda é possível.

Na ação da Cofi ns, a Entidade questiona a cobrança da Cofi ns, nos autos da Ação Ordinária nº 

2002.34.00.034298-3, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que lhe obri-

gue a recolher a contribuição sobre receitas, uma vez que não aufere receita própria. Subsidiariamente, 

caso haja discordância acerca deste argumento, a Entidade requereu que o recolhimento da Cofi ns seja 

efetuado sem aplicação das regras impostas pela IN/SRF nº 170/2002. Em segunda instância, o TRF da 

1ª Região entendeu ser legítima a cobrança da Cofi ns e determinou que a contribuição recaia sobre as 

contribuições vertidas pelos participantes. Em vista dessa decisão, a Entidade apresentou Embargos de 

Declaração, com o objetivo de que o Tribunal manifestasse sobre disposto no art. 69 da LC nº 109/01, que 

impede a incidência de qualquer tributação sobre as contribuições vertidas por participantes. Entretanto, 

o Tribunal não acolheu os argumentos dos embargos apresentados, motivo pelo qual a Entidade interpôs 

Recursos Especial e Extraordinário para os Tribunais Superiores (STJ e STF). Cumpre observar que o Re-

curso Especial foi provido pelo STJ, que anulou acórdão do TRF-1 e, assim, determinou que fosse realizado 

novo julgamento acerca dos Embargos de Declaração apresentados pela Entidade. Em 01/09/2015, o 

TRF-1 proferiu novo julgamento e negou provimento aos Embargos de Declaração da Entidade. Em segui-

da, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo SERPROS, os quais aguardam juízo 

de admissibilidade pela Presidência do TRF1, desde dezembro de 2015. A probabilidade de perda dessa 

ação é remota.

10. Exigível Contingencial

PS-I PS-II BD PS-II CD PGA 2015 2014

Gestão Previdencial  1.697  19.352  -  - 21.049 7.102 

Gestão Administrativa  -  -  -  61 61  - 

Investimentos  1.259 139 553  - 1.951 1.951 

Total 2.956 19.491 553 61 23.061 9.053 
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10.1. Gestão Previdencial
As contingências jurídicas dos planos de benefícios foram reavaliadas pelas gerências jurídica e 

atuarial do SERPROS, a partir dos cálculos da consultoria externa contratada apresentados em de-

zembro de 2014. Na ocasião do trabalho realizado pela consultoria externa JCMB, a afetação patrimo-

nial do Plano PS-I foi de R$6.145  e do Plano PS-II foi de R$957. Considerando que anualmente deve ser 

realizada a revisão de contingências jurídicas e que o acompanhamento dos processos foi internalizado 

pela Entidade, diversos processos foram realocados de plano, passando do plano PS-I para o plano PS-II, 

e reclassifi cados quanto à probabilidade de perda, considerando o histórico das causas analisadas pela 

Entidade, pautados em critérios conservadores. Nesse processo de revisão, foram incluídos os valores 

estimados com honorários e custas sobre os valores considerados para as causas atualizados para de-

zembro de 2015. 

A internalização dos processos judiciais facilitou o acompanhamento das ações e possibilitou a revisão 

mensal, ao invés da anual, conforme ocorria anteriormente. Dessa forma, o passivo contingencial da ges-

tão previdencial está refl etido no balanço em conformidade com a determinação do CPC 25, com a me-

lhor estimativa de desembolso.

Encerramos o exercício com as seguintes afetações patrimoniais: (i) no plano PS-I em R$1.340, para as 

ações de expurgos infl acionários, e de R$357, para as demais ações de cunho previdencial; e (ii) no pla-

no PS-II em R$11.709, para as ações de expurgos infl acionários, e de R$7.643, para as demais ações de 

cunho previdencial.

As ações de perda possível totalizaram um montante de R$2.842.

10.2. Gestão Administrativa
Processo ajuizado em 05/09/2013, em face de Facebook Serviços Online Brasil LTDA, uma vez que os di-

rigentes da Autora tomaram conhecimento que eram mantidos na Rede “FACEBOOK” perfi s e grupos que, 

de má-fé e, sem qualquer autorização, estavam utilizando o nome SERPROS em seus conteúdos, inserindo 

conversas inverídicas com intuito de macular a imagem do SERPROS e seus dirigentes. O processo está 

em andamento com probabilidade de perda possível.

10.3. Investimentos
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 Fi-

nanceiras do Tesouro do Estado de Pernambuco, no ano de 1996, destinadas a obter recursos para o pa-

gamento de precatórios judiciais, propôs perante a 5ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco, Ação Ordinária anulatória contra Vetor Negócios, Banco do Estado de Pernambu-

co, 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 
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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 Esta-

do de Pernambuco, atendendo determinação prevista na Resolução 22, de 1999, do Senado Fede-

ral, 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 co-

locação no mercado dos mesmos títulos. Nessa 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 refi nanciamento dos títulos, de acordo com a Resolução 22, de 1999, do Se-

nado 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 refi nanciamento 

remetido à União Federal, através do Secretário do Tesouro Nacional, e para o fi m específi co de se obter 

este refi nanciamento, já reconheceu a validade e efi cácia das Letras Financeiras do Tesouro do Estado 

de Pernambuco, neste ato reconhecendo as também como fi rmes, boas e valiosas e por ele emitidas no 

ano de 1996, para o fi m de obter recursos destinados ao pagamento de precatórios judiciais, validade e 

efi cácia 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 apresen-

tada 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 

fi carão à ordem do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Estadual da Comarca de Recife, até o julgamento fi nal 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 - Pro-

cesso na conclusão desde maio de 2014, aguardando despacho. 

11. Provisões Matemáticas
As provisões matemáticas dos planos de benefícios, são apuradas mensalmente e representam os com-

promissos acumulados relativos aos benefícios concedidos e a conceder aos assistidos e participantes, 

trazidos a valor presente. As estimativas das provisões matemáticas são calculadas de acordo com as 

premissas apresentadas anualmente no parecer atuarial da entidade, com aderência ao regulamento do 

respectivo plano de benefícios.

PS-I PS-II BD PS-II CD 2015 2014

Benefícios Concedidos  1.189.181  507.775  -  1.696.956  1.574.884 

Benefícios a Conceder  956.746  73.844  1.812.888  2.843.478  2.612.901 

(-) Provisões Matemáticas a Constituir  107.745  -  -  107.745  - 

Total  2.038.182  581.619  1.812.888  4.432.689  4.187.785 
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12. Equilíbrio Técnico

12.1. Plano PS-I
O balanço patrimonial de 31/12/2015 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos participantes do 

plano monta em R$1.895.817, inferior às provisões matemáticas avaliadas em R$2.038.182, conduzindo 

a um défi cit técnico de R$142.365. 

O agravamento da situação defi citária do plano em 2015 foi devido à rentabilidade das cotas do plano no 

ano, de 7,53% (sete virgula cinquenta e três por cento), ter sido inferior à exigência atuarial, de 16,97% 

(dezesseis virgula noventa e sete por cento). A baixa rentabilidade foi decorrente principalmente da con-

tabilização como provisão para perdas de investimentos das debêntures da Inepar, Sifco, Brazal (BFG) e 

Bingen e dos CCIs CTESO, Cesto Participações e S&G Empreendimentos, totalizando o valor de R$110.798 

até dezembro/2015.

Em atendimento ao determinado pela fi scalização da Previc e de acordo com o disposto na resolução 

CNPC nº 22/2015, as contribuições extraordinárias de 35% (trinta e cinco por cento) das contribuições 

normais, aplicadas desde 1/10/2008, foram amortizadas pelo período de 16,5 anos, equivalente a uma 

vez e meia a duração do passivo, gerando um aumento das provisões matemáticas em R$24.448. Como 

as contribuições extraordinárias deixaram de ser amortizadas por todo o fl uxo contributivo do plano, fo-

ram realocadas R$107.745, equivalente as contribuições extraordinárias do período supracitado, da conta 

Provisão Matemática para a conta Provisão Matemática a Constituir.

O equilíbrio técnico foi ajustado em cumprimento ao artigo 28-A da resolução do CGPC nº 26/2008, alte-

rada pela resolução CNPC nº16/2014, que dispõe: “O valor do ajuste de precifi cação, positivo ou negativo, 

será acrescido ou deduzido, respectivamente, para fi ns de equacionamento de défi cit”.

Após o ajuste do ativo, o PS-I apresenta um défi cit no valor de R$109.520. A cobertura das provisões 

matemáticas face ao ativo líquido patrimonial é de 94,63% (noventa e quatro virgula sessenta e três por 

cento) em dezembro de 2015.

Desta forma, dado que o défi cit técnico acumulado no plano correspondente a 5,37% (cinco virgula trinta 

e sete por cento) das provisões matemáticas, que é inferior ao limite calculado pelo critério disposto na 

resolução CNPC nº 22/2015, que resulta em 7% (sete por cento) das provisões matemáticas, ainda não há 

necessidade de elaboração e aprovação de plano de equacionamento.

Apuração do Equilíbrio técnico ajustado Valores

a) Resultado Realizado -142.365

a.1) Superávit Técnico Acumulado - 

a.2) (-) Défi cit Técnico Acumulado -142.365

b) Ajuste de Precifi cação 32.845

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) -109.520
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12.2. Planos PS-II BD e PS-II CD
O balanço patrimonial de 31/12/2015 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos partici-

pantes do plano monta em R$2.719.937. É, portanto, superior às provisões matemáticas avaliadas 

em R$2.394.507, conduzindo ao superávit técnico de R$325.430, dos quais R$136.680 estão alocados 

na Reserva de Contingência e R$188.750 na Reserva Especial.

 O incremento observado no superávit do plano, em relação ao encerramento do exercício anterior, foi 

devido principalmente à alteração das premissas de juros e entrada em invalidez.

Como a rentabilidade do plano não alcançou a meta atuarial no exercício de 2015 o Fundo de Revisão de 

Plano foi totalmente revertido para recomposição da Reserva de Contingência. O principal motivo que 

contribuiu para a baixa rentabilidade do plano em 2015 foi a contabilização como provisão para perdas de 

investimentos das debêntures da Inepar, Sifco, Brazal (BFG) e Bingen e dos CCIs CTESO, Cesto Participa-

ções e S&G Empreendimentos, totalizando no exercício de 2015 o valor de R$110.922 na parcela benefí-

cio defi nido do plano e o valor de R$156.456 na parcela contribuição defi nida do plano.

Com a reversão do fundo de revisão de plano para recomposição da reserva de contingência não haverá 

mais distribuição de superávit e como o plano encerrou o exercício de 2014 sem reserva especial, só 

haverá obrigatoriedade de revisão do plano após o decurso de três exercícios consecutivos, a partir da 

constituição da reserva especial.

De acordo com as regras vigentes da resolução n° 26/2008, foram adotadas as regras para os ajustes de 

precifi cação nos ativos do plano.

Apuração do Equilíbrio técnico ajustado Valores

a) Resultado Realizado 325.430

a.1) Superávit Técnico Acumulado 325.430

a.2) (-) Défi cit Técnico Acumulado - 

b) Ajuste de Precifi cação 19.051

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 325.430
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No demonstrativo acima, o equilíbrio técnico não foi ajustado em cumprimento ao artigo 11-A 

da resolução CGPC nº 26/2008, que dispõe: “Anteriormente à destinação, o valor do ajuste de 

precifi cação negativo será deduzido da reserva especial para fi ns de cálculo do montante a ser des-

tinado”.

13. Fundos
São registrados os recursos destinados a um propósito específi co, conforme nota 4.9.

Os saldos dos fundos administrativos, registrados nos planos de benefícios, referem-se às parcelas equi-

valentes às participações dos planos no fundo administrativo no PGA. Esse procedimento é adotado em 

atendimento ao item 6 do Anexo A da instrução MPS/SPC n° 34/09, que determina o registro, ao fi nal de 

cada mês, nas contas “Participação no Plano de Gestão Administrativa”, no Ativo, e “Participação no Fundo 

Administrativo do PGA”, no Passivo.

O fundo administrativo do PGA tem por fi nalidade garantir o pagamento das despesas excedentes rela-

tivas à manutenção da estrutura administrativa do SERPROS. O saldo de R$89.047 é o total acumulado 

até 31/12/2015, cujo detalhamento está na “Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA 

Consolidada”, na página 9.

14. Gestão Administrativa
O SERPROS, atendendo à determinação legal contida na resolução CGPC nº 29/2009, efetuou suas ope-

rações administrativas em conformidade com o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme DL 15/14, em 19/12/2014.

Fundos PS-I PS-II BD PS-II CD PGA Consolidação 2015 2014

Previdenciais  -  147.689  11.853  -  -  159.542  248.797 

Administrativos  40.258  14.016  34.773  89.047 -89.047  89.047  87.648 

Investimentos  2.570  102  1.752  -  -  4.424  3.848 

Total  42.828  161.807  48.378  89.047 -89.047  253.013  340.293 
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16. Eventos Subsequentes

16.1. Em fevereiro de 2016, o administrador do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Bioener-

gia realizou a provisão para perdas dos ativos alocados no fundo. Provisão essa que gerou a desvalorização 

de 7,35% na cota do fundo.

15. Ajustes e Eliminações de Consolidação
Foram realizados os ajustes e eliminações de consolidação em atendimento ao disposto nos itens 

28 e 29 da instrução normativa MPS/SPC nº 34/2009, conforme abaixo.

Grupo de Contas
Planos

Eliminação da 
Consolidação Saldo 

Consolidado
PS-I PS-II BD PS-II CD PGA Débito Crédito

Disponível  14  9  64  84  -  -  171 

Realizável  1.945.397  1.101.637  1.917.501  77.722  -  91.498  4.950.759 

    Gestão Previdencial  16.661  17.777  46.552  -  -  2.351  78.639 

    Gestão Administrativa  40.258  14.016  34.773  2.323  -  89.147  2.223 

    Investimentos  1.888.478  1.069.844  1.836.176  75.399  -  -  4.869.897 

Permanente  -  -  -  12.887  -  -  12.887 

Total do Ativo  1.945.411  1.101.646  1.917.565  90.693  -  91.498  4.963.817 

Exigível Operacional  3.810  13.298  55.746  1.585  2.451  -  71.988 

    Gestão Previdencial  1.055  12.923  53.979  -  2.349  -  65.608 

    Gestão Administrativa  -  -  -  1.585  2  -  1.583 

    Investimentos  2.755  375  1.767  -  100  -  4.797 

Exigível Contingencial  2.956  19.492  552  61  -  -  23.061 

    Gestão Previdencial  1.697  19.352  -  -  -  -  21.049 

    Gestão Administrativa  -  -  -  61  -  -  61 

    Investimentos  1.259  140  552  -  -  -  1.951 

Patrimônio Social  1.938.645  1.068.856  1.861.267  89.047  89.047  -  4.868.768 

    Patrimônio de Cobertura  1.895.817  907.049  1.812.889  -  -  -  4.615.755 

    Fundos  42.828  161.807  48.378  89.047  89.047  -  253.013 

      Previdencial  -  147.689  11.853  -  -  -  159.542 

      Administrativo  40.258  14.016  34.773  89.047  89.047  -  89.047 

      Investimentos  2.570  102  1.752  -  -  -  4.424 

Total do Passivo  1.945.411  1.101.646  1.917.565  90.693  91.498  -  4.963.817 

FIP Bioenergia

Plano
Posição do fundo

Perda
24/02/2016 25/02/2016

PS-II BD 42.595 39.466 3.129 

PS-II CD 43.273 40.093 3.180 

Total 85.868 79.559 6.309 
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16.2. Em março de 2016, o administrador do Fundo de Investimento Multimercado (FIM) Bo-

tafogo realizou a provisão para perda de 92% (noventa e dois por cento) sobre as debêntures de 

emissão da Brazpeixes, gerando uma desvalorização na cota em 33,51% (trinta e três virgula cinco 

um). Em 31 de março de 2016 o SERPROS irá registrar a diferença, totalizando 100% (cem por cento) 

de perda.

16.3. Outros Eventos
O SERPROS Fundo Multipatrocinado avaliou os eventos subsequentes até 18 de março de 2016, que é à 

data da aprovação das Demonstrações Contábeis pelo Interventor.

Reconhecemos a exatidão do presente relatório.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015.

Walter de Carvalho Parente

Interventor

CPF 122.669.573-68

Tatiana Rios dos Santos Gelain

Contadora – CRC/RJ 079940/O-3

CPF 047.865.637-81

Tatiana Cardoso Guimaraes da Silva

Atuária - MIBA 1042

CPF 075.220.447-58

FIM Botafogo Curto Prazo

Plano
Posição do fundo

Perda
11/03/2016 14/03/2016

PS-I BD 47.433 31.540 15.893 

PS-II BD 63.083 41.946 21.137 

PS-II CD 93.123 61.255 31.868 

Total 203.639 134.741 68.898 
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PLANO SERPRO I - PS-I
SITUAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS

PRINCIPAIS IMPACTOS NO 
PLANO DE BENEFÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2015

O Balanço Patrimonial de 31/12/2015 revela 

que a parcela do patrimônio atribuída aos partici-

pantes do plano monta em R$1.895.817.422,13. 

É inferior às provisões matemáticas avaliadas em 

R$2.038.182.106,06, conduzindo a um défi cit téc-

nico de R$142.364.683,93. 

Conforme art. 10 da Instrução Previc 19/2015, 

para fi ns de equacionamento de défi cit, deverá ser 

considerado o equilíbrio técnico ajustado constan-

te das informações complementares do Demons-

trativo do Ativo Líquido por Plano de Benefícios. 

Após o ajuste do ativo, o PS-I apresenta um défi cit 

no valor de R$109.519.604,06. A cobertura das 

provisões matemáticas face ao Ativo Líquido Patri-

monial é de 94,63% em dezembro de 2015.

Até o encerramento do exercício de 2014, deveria 

ser elaborado e aprovado plano de equacionamen-

to de défi cit até o fi nal do exercício subsequente ao 

da apuração do terceiro resultado defi citário anual, 

se o défi cit acumulado fosse igual ou inferior a dez 

por cento das provisões matemáticas. A partir do 

encerramento do exercício de 2015, com a altera-

ção introduzida pela Resolução CNPC 22/2015, o 

plano de equacionamento deverá ser elaborado e 

aprovado até o fi nal do exercício subsequente, se o 

défi cit for superior ao limite calculado pela seguin-

te fórmula:

Limite de Défi cit Técnico Acumulado = 1% x (dura-

ção do passivo - 4) x Provisão Matemática

O limite apurado para o PS-I em dezembro de 

2015 foi de 7% das provisões matemáticas. Como 

o défi cit técnico ajustado, equivalente a 5,37% do 

valor da provisão matemática do plano, é inferior 

ao limite previsto para equacionamento, não é 

necessária a elaboração de plano de equaciona-

mento.

No fechamento deste exercício comparativamente a dezembro de 2014, observou-se que a provisão ma-

temática de benefícios concedidos apresentou uma variação positiva de 12,39% e a provisão matemática 

de benefícios a conceder, uma variação positiva de 14,78%. Tais variações são resultantes da conjuga-

ção de aspectos biométricos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi cados no período de análise, 

dos quais destaca-se a alteração das premissas de juros e infl ação, e da contabilização das contribui-

ções extraordinárias na provisão matemática a constituir, no valor de R$107.745.072,58, equivalente à 
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amortização das contribuições extraordinárias (de 35% das contribuições normais aplicadas 

desde 2008) pelo período de 1,5 vezes a duração do passivo do plano (16,5 anos), conforme dis-

posto na Resolução CNPC 22/2015 que altera a Resolução CGPC 18/2006.

A rentabilidade das cotas do plano no exercício foi de 7,53%, inferior à exigência atuarial de 16,97%, esta 

última composta pela variação do INPC no período, defasado de um mês, e juros de 5,41% a.a. Esse foi o 

principal motivo para o agravamento da situação defi citária do plano em 2015, já que no encerramento 

do exercício de 2014, o plano apresentou défi cit técnico de R$ 57.314.715,82.

Com a nova legislação que trata sobre a defi nição da taxa de juros, devem-se observar os limites mínimo 

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.

ADEQUAÇÃO E ADERÊNCIA DA 
TAXA REAL DE JUROS
A publicação da Resolução MPS/CNPC 15/2014, que alterou a Resolução CGPC 18/2006, 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 específi ca 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. 

O estudo do casamento de ativo e passivo, denominado Asset Liability Management (ALM), projeta uma 

carteira ótima, a partir do fl uxo do passivo e dos investimentos e desinvestimentos da carteira do plano.

Sendo assim, fundamentada em estudo técnico específi co realizado, em conformidade com os critérios 

dispostos na Resolução CNPC 15/2014 e Instrução Previc 23/2015, foi aprovada a adoção da taxa de juros 

real para o exercício de 2016 de 5,69% a.a. para o PS-I. 
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PLANO SERPRO II - PS-II
SITUAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
O balanço patrimonial de 31/12/2015 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos participantes 

do plano monta em R$2.719.936.985,79. É, portanto, superior às provisões matemáticas avaliadas em 

R$2.394.506.759,91, conduzindo ao superávit técnico de R$325.430.225,88. A partir do fechamento do 

exercício de 2015, deverá ser observado novo limite para constituição da reserva de contingência apre-

sentado no artigo 7º da Resolução CGPC 26/2008, alterado pelo artigo 1º da Resolução CNPC 22/2015, 

segundo o qual o plano PS-II apresentou como limite o percentual de 23,5% das provisões matemáticas. 

Desta forma, foram contabilizados R$136.680.504,34 na reserva de contingência e o restante do superá-

vit, no valor de R$188.749.721,54, foi alocado na reserva especial.

De acordo com o art. 20 § 2º da LC 109/2001 e Resolução CGPC 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 consecutivos, a partir da constituição da reserva especial, devendo ser integralmente destinado 

o valor apurado a título de reserva especial há mais de três exercícios.

Como o PS-II está superavitário desde 2010, em função da revisão obrigatória, foi realizada em dez/2013 

a constituição do Fundo de Revisão de Plano, no valor de R$ 39.172.232,57. Em dezembro de 2014, o 

resultado apresentado ainda indicava constituição de Reserva Especial. Dessa forma, foi revertido novo 

valor para o Fundo de Revisão de Plano em dez/2014, no montante de R$ 51.571.911,80.

Como a rentabilidade do Plano não alcançou a meta atuarial no exercício de 2015, o Fundo de Revisão 

de Plano foi revertido em sua totalidade para recomposição da Reserva de Contingência. Com isso, não 

há mais recursos fi nanceiros para a efetivação da distribuição de superávit. Como o plano encerrou o 

exercício de 2014 sem reserva especial, só há obrigatoriedade de revisão do plano após o decurso de três 

exercícios consecutivos, a partir da constituição da reserva especial, ou seja, a partir de 2015.
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PRINCIPAIS IMPACTOS NO 
PLANO DE BENEFÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2015
Comparativamente ao fechamento do exercício 

anterior, o impacto na provisão matemática de be-

nefícios a conceder, referente à parcela de benefí-

cio defi nido, foi uma variação negativa de 37,53%, 

decorrente da conjugação de aspectos biométri-

cos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi -

cados no período de análise, dos quais destaca-se 

a alteração das premissas de taxa de juros e de 

entrada em invalidez.

Com relação à provisão matemática relativa à par-

cela de contribuição defi nida, observou-se um au-

mento de 9,13%. Tal variação decorre da rentabi-

lidade alcançada pelos ativos do plano, de 3,92%, 

conjugada com as contribuições realizadas para o 

plano e a movimentação de participantes. 

A provisão matemática de benefícios concedidos 

apresentou no exercício um decréscimo de 1,75%, 

decorrente da conjugação de aspectos biométri-

cos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi -

cados no período de análise, dos quais destaca-se 

a alteração da premissa de juros.

A rentabilidade no exercício de 2015, medida pelo 

sistema de cotas da entidade, foi de 4,15% relati-

vamente à parcela atribuível aos benefícios de ris-

co e 3,92% no que se refere aos saldos de conta 

de participantes, enquanto a meta atuarial foi de 

15,88%, composta pela variação do INPC no perío-

do, defasado de um mês, e juros de 4,43% a.a.

ADEQUAÇÃO E ADERÊNCIA DA 
TAXA REAL DE JUROS
Em novembro de 2014, foram publicadas as Resoluções MPS/CNPC nº 15 e 16 que alteraram as Resolu-

ções CGPC 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 específi ca 

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. 

O estudo do casamento de ativo e passivo, denominado Asset Liability Management (ALM), projeta uma 

carteira ótima, a partir do fl uxo do passivo e dos investimentos e desinvestimentos da carteira do plano.

Sendo assim, fundamentada em estudo técnico específi co realizado, em conformidade com os critérios 

dispostos na Resolução CNPC 15/2014 e Instrução Previc 23/2015, foi aprovada a adoção da taxa de juros 

real para o exercício de 2016 de 5,78% a.a. para o PS-II.
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AS HIPÓTESES ATUARIAIS DOS PLANOS DE 
BENEFÍCIOS PS-I E PS-II E SEUS FUNDAMENTOS
Para defi nir o montante das obrigações de um plano de benefícios e o custo para suportá-las, o atuário, 

profi ssional versado em cálculos matemáticos e estatísticos, adota as chamadas hipóteses ou premissas 

atuariais.

Por meio dessas premissas, é possível calcular e determinar os recursos necessários para a cobertura dos 

benefícios oferecidos pelo plano de previdência. Os cálculos atuariais têm relação direta com o custo do 

plano de benefícios e com o seu equilíbrio. Eles devem estar em harmonia com a massa de participantes 

e assistidos dos planos e com a política de recursos humanos da patrocinadora, aliada ainda às variáveis 

econômico-fi nanceiras.

Todos os anos o SERPROS realiza estudo para determinação das premissas atuariais mais adequadas à 

massa de participantes ativos e assistidos dos planos de benefícios PS-I e PS-II. Nos pareceres atuariais 

dos planos estão detalhadas as alterações das premissas.

A seguir estão as principais premissas atuariais, com vigência a partir da avaliação atuarial de 

31/12/ 2015.

Mortalidade Geral: 
PS-I: Tábua AT-2000, segregada por sexo

PS-II: Tábua AT-2000, segregada por sexo, suavizada em 10%

Através de uma tábua, a premissa de Mortalidade Geral estima a sobrevivência dos participantes ativos, 

assistidos e dos benefi ciários e serve para calcular o valor atual dos encargos com o pagamento de apo-

sentadorias, pensões e pecúlios por morte, exceto de inválidos. É também utilizada como parâmetro na 

conversão de saldos de conta de participante em renda de aposentadoria.

Taxa de Infl ação: 5,5% ao ano
A utilização da taxa de infl ação tem como objetivo 

avaliar o valor real dos salários e dos benefícios ao 

longo de um ano, já que os reajustes não ocorrem 

mensalmente. É utilizada, portanto, uma taxa mé-

dia que representa o valor real do poder de com-

pra.

Taxa Real de Juro: 
PS-I: 5,69% ao ano

PS-II: 5,78% ao ano

A taxa real de juros estabelece o nível esperado 

de rendimento real do patrimônio do plano. Assim, 

determina o desconto para apurar o valor atual 

dos compromissos do plano de benefícios.
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Mortalidade de Inválidos: Tábua AT-49, segregada por sexo
A premissa de mortalidade de inválidos estima a sobrevivência dos participantes inválidos, 

estruturada numa população de pessoas inválidas e serve para calcular o valor atual de encargos 

com o pagamento de aposentadorias, pensões e pecúlios por morte de inválidos.

Entrada em Invalidez: Tábua Grupal Americana
A premissa de entrada em invalidez determina a probabilidade de uma pessoa ativa se invalidar de acordo 

com determinada experiência. Com isso, é estabelecido o compromisso com esse benefício.

Morbidez: tábua unissex desenvolvida pela STEA (Serviços Técnicos 
de Estatística e Atuária) suavizada em 15%
A premissa de morbidez orienta o cálculo do compromisso da Entidade com o pagamento de auxílio-

doença aos participantes do plano.

Composição do Grupo Familiar – Experiência Serpro
É determinante para o cálculo das provisões matemáticas relativas aos planos de benefícios que prevejam 

o pagamento de pensão aos dependentes regularmente inscritos pelo participante.

Crescimento Real dos Salários:
PS-I: 0% ao ano

PS-II: 3,61% ao ano

A premissa de crescimento real dos salários representa a taxa real estimada (descontado o efeito 

infl acionário) com que os salários crescerão anualmente, em média, durante a fase de acumulação dos 

recursos no plano.

Taxa de Desligamento: 1% a.a. (até 47 anos) e 0% (idades superiores a 47 anos)
A premissa de desligamento tem como objetivo mensurar o encargo com o pagamento de resgate de 

contribuições ou portabilidade para outros planos, bem como estabelecer o nível dos encargos com os 

participantes que usufruirão os benefícios oferecidos, considerando a probabilidade de seu desligamento 

do plano.
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PARECERES ATUARIAIS
PLANO DE BENEFÍCIOS SERPRO I

1- Introdução
O Plano de Benefícios Serpro I - PS-I é estruturado na modalidade de benefício defi nido, cujas provisões 

matemáticas são avaliadas segundo o regime fi nanceiro 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 31/12/2015 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 de Benefícios Ser-

pro I- PS-I 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 fi nanciamento para o método do Prêmio Nivelado.

4- Provisões Matemáticas
Consignadas no balanço da Entidade em 31/12/2015, as provisões matemáticas do Plano de Benefícios 

Serpro I - PS-I foram avaliadas de acordo com as informações relativas a essa data, pressuposta a manu-

tenção das taxas contributivas fi xadas no plano de custeio em vigor. O quadro a seguir apresenta a distri-

buição das provisões comparativamente ao exercício anterior:
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CONTAS dez/14 dez/15

PROVISÕES MATEMÁTICAS 1.891.617.467,46 2.038.182.106,06

 Benefícios Concedidos 1.058.075.682,82 1.189.180.925,35

    Benefício Defi nido Estruturado em Regime de Capitalização 1.058.075.682,82 1.189.180.925,35

       Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos 844.844.317,29 959.989.381,27

       Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 213.231.365,53 229.191.544,08

 Benefícios a Conceder 833.541.784,64 956.746.253,28

    Benef. Defi nido Estrut. em Regime de Capitalização  Programado 802.528.378,16 921.124.664,46

       Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 1.035.960.955,64 1.098.078.833,21

       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (116.716.288,74) (88.477.084,37)

       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (116.716.288,74) (88.477.084,37)

    Benef. Defi nido Estrut. em Regime de Capitalização Não Programado 31.013.406,48 35.621.588,82

  Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados 40.016.159,00 42.451.106,00

       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (4.501.376,26) (3.414.758,59)

       Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (4.501.376,26) (3.414.758,59)

 Provisão Matemática a Constituir 0,00 (107.745.072,58)

   

   Défi cit Equacionado 0,00 (107.745.072,58)

       Patrocinadoras 0,00 (53.872.536,29)

       Participantes 0,00 (28.134.677,31)

       Assistidos 0,00 (25.737.858,98)

No fechamento deste exercício comparativamente a dezembro de 2014, observou-se que a provisão ma-

temática de benefícios concedidos apresentou uma variação positiva de 12,39% e a provisão matemática 

de benefícios a conceder uma variação positiva de 14,78%. Tais variações são resultantes da conjugação 

de aspectos biométricos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi cados no período de análise, dos 

quais destaca-se a alteração das premissas de juros e infl ação, e da contabilização das contribuições 

extraordinárias na provisão matemática a constituir, no valor de R$107.745.072,58, equivalente à amor-

tização das contribuições extraordinárias (de 35% das contribuições normais aplicadas desde 2008) pelo 

período de 1,5 vezes a duração do passivo do plano (16,5 anos), conforme disposto na Resolução CNPC 

22/2015 que altera a Resolução CGPC 18/2006.

Valores em R$
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5- Precifi cação do Ativo
O valor do ajuste de precifi cação, disposto na Resolução CNPC 16/2014, corresponde à diferença 

entre o valor dos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na categoria tí-

tulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respecti-

va avaliação atuarial e o valor contábil desses títulos. O valor do ajuste, positivo ou negativo, será acrescido 

ou deduzido, respectivamente, para fi ns de equacionamento de défi cit.

Ressalte-se que o ajuste está restrito aos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi ca-

dos 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 asse-

gurar sua concessão e manutenção.

Conforme disposto na Portaria Previc 708/2015, utilizando a planilha eletrônica divulgada pela Previc, a 

diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na catego-

ria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual de 5,69%a.a. e o 

valor contábil desses títulos para o plano PS-I, considerando os requisitos dispostos no art. 9º da Instrução 

Previc 19/2015, totaliza R$32.845.079,87, conforme discriminado no quadro a seguir:

6- Resultado do Exercício

6.1 - Resultado antes do ajuste do ativo
O balanço patrimonial de 31/12/2015 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos participantes do pla-

no monta em R$1.895.817.422,13, inferior às provisões matemáticas avaliadas em R$2.038.182.106,06, 

conduzindo a um défi cit técnico de R$142.364.683,93.

A rentabilidade das cotas do plano, no exercício, foi de 7,53%, inferior à exigência atuarial de 16,97%, esta 

última composta pela variação do INPC no período, defasado de um mês, e juros de 5,41% a.a. Esse foi o 

principal motivo para o agravamento da situação defi citária do plano em 2015, já que no encerramento 

do exercício de 2014 o plano apresentou defícit técnico de R$ 57.314.715,82. A baixa rentabilidade foi 

decorrente principalmente da contabilização como provisão para perdas de investimentos das debêntures 

da INEPAR, SIFCO, BFG e BINGEN e dos CCIs CTESO, CESTO Participações e S&G Empreendimentos, totali-

zando o valor de R$110.797.775,68 até dezembro/2015.

POSIÇÃO VALOR CONTÁBIL VALOR AJUSTADO VALOR DO AJUSTE

NTN-B 441.507.991,41 462.658.290,00 21.150.298,59

NTN-C 587.680.044,75 599.374.826,03 11.694.781,28

TOTAL 1.029.188.036,16 1.062.033.116,03 32.845.079,87

Fonte: Estudo realizado pela Consultoria Risk Offi  ce - Valores em R$
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Destaca-se ainda que contribuiu para o agravamento do défi cit a amortização das contribui-

ções extraordinárias por prazo previsto na legislação, conforme determinação de fi scalização 

da Previc, e apontado como fato subsequente no encerramento do exercício de 2014. Com a 

publicação da Resolução CNPC 22/2015, as contribuições extraordinárias de 35% das contribuições 

normais, aplicadas desde 1/10/2008, foram amortizadas pelo período de 16,5 anos, equivalente a uma 

vez e meia a duração do passivo, gerando um aumento das provisões matemáticas em R$24.448.079,81. 

Como as contribuições extraordinárias deixaram de ser amortizadas por todo o fl uxo contributivo do pla-

no, foram realocados R$107.745.072,58, equivalentes às contribuições extraordinárias do período supra-

citado, da conta provisão matemática para a conta provisão matemática a constituir.

Finalizando, registra-se que as alterações das premissas atuariais de juros e infl ação contribuíram para a 

redução da situação defi citária.

6.2 - Resultado após o ajuste do ativo
Conforme art. 10 da Instrução Previc 19/2015, para fi ns de equacionamento de défi cit, deverá ser con-

siderado 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 16/2014, o ajuste do PS-I conforme necessidade de equilíbrio 

técnico está disposto no quadro a seguir:

Após o ajuste do ativo, o PS-I apresenta um défi cit no valor de R$109.519.604,06. A cobertura das provi-

sões matemáticas face ao ativo líquido patrimonial é de 94,63% em dezembro de 2015.

Considerando o equilíbrio técnico ajustado observado no encerramento do exercício de 2015, o plano ainda 

apresenta insufi ciência patrimonial. De acordo com a Resolução CGPC 26/2008 vigente até novembro de 

2015, deveria ser elaborado e aprovado plano de equacionamento de défi cit até o fi nal do exercício subse-

quente ao da apuração do terceiro resultado defi citário anual consecutivo se o défi cit acumulado fosse igual 

ou inferior a dez por cento das provisões matemáticas. Com a alteração introduzida pela Resolução CNPC  

22/2015, o plano de equacionamento deverá ser elaborado e aprovado até o fi nal do exercício subsequente, 

se o défi cit for superior ao limite calculado pela seguinte fórmula:

Limite de Défi cit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo – 4) x Provisão Matemática

Descrição Dezembro/2014 Dezembro/2015

Apuração do Equilíbrio técnico ajustado

 a) Resultado Realizado -57.314.715,82 -142.364.683,93

    a.1) Superávit Técnico Acumulado                               -                               -   

    a.2) (-) Défi cit Técnico Acumulado -57.314.715,82 -142.364.683,93

b) Ajuste de Precifi cação 31.188.620,55 32.845.079,87

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) -26.126.095,27 -109.519.604,06

Valores em R$
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Aplicando a fórmula acima, como a duração do passivo do PS-I é de 11 anos, temos que o limite 

do défi cit acumulado é de 7% do valor da provisão matemática. Como o défi cit técnico ajustado, 

equivalente a 5,37% do valor da provisão matemática do plano, é inferior ao limite previsto para 

equacionamento, não é necessária a elaboração de plano de equacionamento.

O ajuste de precifi cação impactou o plano de forma a reduzir o défi cit técnico. Para a defi nição da marca-

ção dos títulos entre as categorias mercado e vencimento, foi considerada a capacidade fi nanceira do pla-

no através do estudo de Assets Liability Management (ALM), que tem como objetivo identifi car a alocação 

de ativos que apresenta melhor resultado através da mitigação dos riscos de liquidez e solvência dos pla-

nos. No estudo de liquidez para geração de recursos fi nanceiros para honrar as obrigações previdenciárias 

com os pagamentos dos benefícios, são considerados como ativos, que atendem diretamente ao fl uxo de 

caixa do passivo, investimentos com liquidez e vencimento programado como a renda fi xa, títulos públicos 

e privados. São desconsiderados, para atendimento ao fl uxo 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, o estudo de ALM, indica que o PS-I possui capacidade fi nanceira para manutenção 

dos títulos na categoria mantidos até o vencimento sem nenhum apontamento de necessidade de altera-

ção 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 

Interventor do SERPROS, conforme previsão do art. 4º do Plano de Gestão Administrativa, para vigência 

a partir de 1/1/2016. Mediante avaliação específi ca realizada indicou-se a viabilidade de conjugação de 

quatro fontes para custeio das despesas administrativas: rentabilidade real do fundo administrativo já 

constituído, carregamento administrativo de 3,75% a.a. incidente sobre as contribuições vertidas ao pla-

no, receita da administração de empréstimo e resultados de investimento.

8- Premissas Atuariais
A escolha das premissas atuariais de forma inadequada representa um dos principais riscos na mensu-

ração 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 

identifi car as premissas mais aderentes a cada plano.

As premissas utilizadas na avaliação, para a vigência a partir de 1/1/2016, foram aprovadas pelo Inter-

ventor da Entidade em conformidade ao disposto no par. 2º do art. 18 da LC 109/2001 e Resolução CGPC 

18/2006.
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Na tabela a seguir estão dispostas as premissas aprovadas comparativamente ao exercício 

anterior:

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

Visando melhor espelhar a perspectiva dos fl uxos de encargos e receitas futuras do plano, respeitando os 

limites legais vigentes, as premissas concernentes a infl ação, taxa de juros e entrada em invalidez foram 

redimensionadas.

Para a determinação do fator de capacidade, toma-se por base estudo realizado pela área de investimen-

to do SERPROS, que apontou uma perspectiva de infl ação média no longo prazo de 5,50% a.a.. O impacto 

desta alteração foi a redução do passivo do plano em R$4.460.444,95.

O estudo realizado da premissa de entrada em invalidez apontou para a alteração da tábua Grupal Ame-

ricana. O impacto desta alteração foi o aumento do passivo do plano em R$180.432,00.

Para defi nição da taxa real de juros a ser adotada no exercício de 2016 e demonstração de aderência e 

adequação, foi realizado pela consultoria Risk Offi  ce, em conformidade com as Resoluções CNPC 15 e 16, 

de 2014, e Instrução Previc 23/2015, estudo técnico que indicou a taxa de retorno do plano superior ao 

limite legal, já considerando a adoção dos resultados dos investimentos como fonte de custeio para as 

despesas administrativas. Desta forma, foi aprovada a adoção da taxa de juros de 5,69% a.a. para o PS-

I, equivalente ao limite superior legal. O impacto desta alteração foi a redução do passivo do plano em 

R$ 59.965.606,16.

As demais premissas que infl uenciam este plano não sofreram alteração.

Premissa 2014/2015 2015/2016

Taxa de Infl ação 5,00% a.a. 5,50% a.a.

Taxa de Juros 5,41%a.a. 5,69%a.a.

Crescimento Salarial 0,00%a.a. 0,00%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 Grupal Americana

Morbidez Experiência Stea suavizada Experiência Stea suavizada

Herdeiros Experiência Serpro Experiência Serpro
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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 benefí-

cios, 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:

Verifi ca-se um aumento do custo global dos benefícios, que está condizente com o aumento do défi cit do 

plano em decorrência, principalmente, da rentabilidade não atingir a meta atuarial.

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 moda-

lidade de benefício defi nido, dependente da rentabilidade patrimonial, deve-se manter o monitoramento 

constante, visando o equilíbrio do plano.

Com a legislação que trata sobre a defi nição da taxa de juros, devem-se observar os limites mínimos e 

máximo para a meta atuarial, sendo que pelo critério vigente esses limites poderão variar anualmente em 

função da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média.

Custo global dos* benefícios dez/14 dez/15

16,21% 64,10%

Contribuições dez/14 dez/15

Patrocinadores 108,77% 136,35%

       Normal 79,10% 104,82%

       Extraordinária 29,66% 31,53%

Participantes Ativos 1,98% 2,00%

       Normal 0,00% 0,00%

       Extraordinária 1,98% 2,00%

Assistidos 12,50% 12,50%

       Normal  9,26% 9,26%

       Extraordinária 3,24% 3,24%

*Considera o ajuste do patrimônio de cobertura do plano, conforme item 5 deste parecer

 * A partir de 2015 as contribuições extraordinárias estão sendo amortizadas pelo período equivalente a 
1,5 vezes a duration do plano.
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Verifi ca-se que o agravamento da situação defi citária do plano em 2015 ocorreu principalmen-

te devido à baixa rentabilidade da carteira dos ativos fi nanceiros em função dos provisionamen-

tos para perdas de investimentos.

As contribuições extraordinárias de 35% das normais, aplicadas desde 1/10/2008, foram amortizadas 

pelo período de 16,5 anos. Com isso, o montante relativo a essas contribuições foi realocado para a conta 

provisão matemática a constituir, gerando, como impacto da diferença do prazo de amortização das con-

tribuições, o aumento nas provisões matemáticas.

Após o ajuste de precifi cação dos ativos, o défi cit técnico ajustado, equivalente a 5,37% do valor da provi-

são matemática do plano, é inferior ao limite legal previsto na Resolução CNPC 22/2015. Portanto, não há 

necessidade de elaboração de plano de equacionamento de défi cit para este exercício.

Ressalte-se que, como a taxa de retorno indicada pelo ALM do plano aponta para uma rentabilidade supe-

rior à meta atuarial, a simples evolução do patrimônio do plano acima da meta poderá ser sufi ciente para 

sanar o défi cit do plano ao longo dos anos.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.

Tatiana Cardoso Guimarães da Silva
ATUÁRIA – MIBA No 1042

Paula Martignoni
ATUÁRIA – MIBA No 1071
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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 defi nida na fase de acumulação dos benefícios programados e de benefício defi nido para os 

benefícios de riscos e na fase de recebimento dos benefícios, e possui as provisões matemáticas avaliadas 

segundo o regime fi nanceiro de capitalização.

2- Dados Cadastrais
Admitimos o cadastro de 31/12/2015 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 PS-II em sua parcela de benefício defi nido, 

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 preco-

nizam que nos planos estruturados na modalidade de benefício defi nido pelo regime de capitalização, o 

método mínimo de fi nanciamento 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 de Benefícios Serpro 

II - PS-II benefício defi nido 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 fi nanciamento para o método do Prêmio 

Nivelado.

Com relação à parcela de contribuição defi nida, 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 31/12/2015, as provisões matemáticas do Plano de Benefícios 

Serpro II – PS-II foram avaliadas de acordo com as informações relativas a essa data, pressuposta a ma-

nutenção das taxas contributivas fi xadas no plano em vigor. O quadro a seguir apresenta a distribuição das 

provisões comparativamente ao exercício anterior:
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CONTA dez/14 dez/15

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.296.167.959,40 2.394.506.759,91

 Benefícios Concedidos 516.808.521,74 507.774.627,10

    Benefício Defi nido Estruturado em Regime de Capitalização 516.808.521,74 507.774.627,10

    Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos  433.816.689,98 417.635.510,94

    Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 82.991.831,76 90.139.116,16

 Benefícios a Conceder  1.779.359.437,66 1.886.732.132,81

    Contribuição Defi nida  1.661.149.668,76 1.812.887.592,51

        Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)  399.665.573,72 470.644.842,90

        Saldo de Contas – Parcela Participantes  1.261.484.095,04 1.342.242.749,61

    Benef. Defi nido 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. Defi nido Estrut. em Regime de Capitalização não Programado 118.209.768,90 73.844.540,30

        Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 290.576.796,38 250.869.923,62

        Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores (86.183.513,74) (88.512.691,66)

        Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes (86.183.513,74) (88.512.691,66)

Valores em R$

Os fundos previdenciais, constituídos para dar maior garantia ao plano, foram reavaliados em 

R$ 159.541.968,64 em dezembro de 2015, estando assim discriminados:

Onde:

Fundo de Anti-seleção de riscos – Sob o Aspecto de Adesão: é o fundo destinado à cobertura de eventuais 

insufi ciências decorrentes do ingresso de participantes com perfi l 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 insufi ciências decorrentes do aumento da expectativa de vida relativamente à experiência de 

mortalidade adotada na avaliação do plano de benefícios.

Fundos dez/14 dez/15

Fundo de Cobertura da Anti-Seleção de Riscos - Adesão  R$ 11.960.184,06 R$ 12.772.637,94

Fundo de Cobertura da Anti-Seleção de Riscos - Longevidade R$ 129.825.046,97 R$ 134.916.120,15

Fundo de Compensação de Cotas Excedentes R$ 11.807.781,68 R$ 11.853.210,55
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Fundo de Compensação de Cotas Excedentes: é o fundo destinado à cobertura de eventuais 

insufi ciências 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.

Comparativamente ao fechamento do exercício anterior, o impacto na provisão matemática de benefícios 

a conceder, referente à parcela de benefício defi nido, foi uma variação negativa de 37,53%, decorrente 

da conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi cados no período de 

análise, dos quais destaca-se a alteração das premissas de taxa de juros e de entrada em invalidez.

Com relação à provisão matemática relativa à parcela de contribuição defi nida, observou-se um aumento 

de 9,13%. Tal variação decorre da rentabilidade alcançada pelos ativos do plano, de 3,92%, conjugada com 

as contribuições realizadas para o plano e a movimentação de participantes.

A provisão matemática de benefícios concedidos apresentou no exercício um decréscimo de 1,75%, 

decorrente da conjugação de aspectos biométricos, demográfi cos e econômico-fi nanceiros verifi cados no 

período de análise, dos quais destaca-se a alteração da premissa de juros.

Em decorrência da redução das provisões matemáticas, da parcela de benefício defi nido, a duration do 

passivo do PS-II reduziu de 15, em dezembro de 2014, para 13,5 anos, em dezembro de 2015.

5 - Precifi cação do Ativo
O valor do ajuste de precifi cação, disposto na Resolução CNPC 16/2014, corresponde à diferença entre o 

valor dos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados 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 

precifi cação negativo será deduzido da reserva especial, para fi ns de cálculo do montante a ser destinado.

Ressalte-se que o ajuste está restrito aos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados 

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 708/2015, utilizando a planilha eletrônica divulgada pela Previc, a diferença 

entre o valor dos títulos públicos federais atrelados ao índice de preços classifi cados na categoria títulos 

mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual de 5,78%a.a. e o valor 

contábil desses títulos para o Plano PS-II, considerando os requisitos dispostos no art. 9º da Instrução 

Previc 19/2015, totaliza R$19.050.708,11, conforme discriminado no quadro a seguir:
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POSIÇÃO VALOR CONTÁBIL VALOR AJUSTADO VALOR DO AJUSTE

NTN-B 391.760.250,26 410.810.958,37 19.050.708,11

NTN-C - - -

TOTAL 391.760.250,26 410.810.958,37 19.050.708,11

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

6 - Resultado do Exercício

6.1 - Resultado antes do ajuste do ativo
O balanço patrimonial de 31/12/2015 revela que a parcela do patrimônio atribuída aos participantes 

do plano monta em R$2.719.936.985,79. É, portanto, superior às provisões matemáticas avaliadas em 

R$2.394.506.759,91, conduzindo ao superávit técnico de R$325.430.225,88. A partir do fechamento do 

exercício de 2015, deverá ser observado novo limite para constituição da reserva de contingência apre-

sentado no artigo 7º da Resolução CGPC 26/2008, alterado pelo artigo1º da Resolução CNPC 22/2015, 

onde o valor a ser constituído corresponde a 25% das provisões matemáticas ou até o limite calculado 

pela seguinte fórmula, o que for menor:

Limite da reserva de contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano) ] x provisão matemática.

Em dezembro de 2015, o PS-II apresentou uma duration do passivo de 13,5 anos, sendo contabilizados 

R$136.680.504,34 na reserva de contingência, equivalentes ao limite de 23,5% das provisões matemá-

ticas encontrado através da fórmula acima. O restante do superávit, no valor de R$188.749.721,54 foi 

alocado na reserva especial.

O incremento observado no superávit do plano em relação ao encerramento do exercício anterior, de 

R$166.675.653,22, foi devido principalmente à alteração das premissas de juros e entrada em invalidez.

O plano PS-II 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 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 o art. 20 § 2º da LC 109/2001 e Resolução CGPC 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 consecutivos, a partir da constituição da reserva especial, devendo ser integralmente destinado 

o valor apurado a título de reserva especial há mais de três exercícios.
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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 contabili-

zada 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 foi realizada nova 

reversão da reserva especial para o fundo de revisão de Plano no valor de R$51.571.911,80.

A rentabilidade no exercício de 2015, medida pelo sistema de cotas da Entidade, foi de 4,15% relativa-

mente à parcela atribuível aos benefícios de risco e 3,92% no que se refere aos saldos de conta de parti-

cipantes, enquanto a meta atuarial foi de 15,88%, composta pela variação do INPC no período, defasado 

de um mês, e juros de 4,43% a.a.

Devido principalmente a rentabilidade do plano não ter alcançado a meta atuarial no exercício de 2015, 

foram revertidos do fundo de revisão de plano para recomposição da reserva de contingência, em mar-

ço/2015, abril/2015, maio/2015, junho/2015, agosto/2015 e outubro/2015 os valores de R$8.690.317,22, 

R$15.529.822,52, R$6.035.646,79, R$18.310.674,51, R$2.769.456,62 e R$53.497.987,32 milhões, res-

pectivamente, dos fundos constituídos em dezembro/2013 e em dezembro/2014. Sendo que em outubro 

de 2015 foi realizada a reversão da totalidade do fundo de revisão de plano para recompor a reserva de 

contingência.

O principal motivo que contribuiu para a baixa rentabilidade do plano em 2015 foi a contabilização 

como provisão para perdas de investimentos das debêntures da INEPAR, SIFCO, BFG e BINGEN e dos 

CCIs CTESO, CESTO Participações e S&G Empreendimentos, totalizando no exercício de 2015 o valor de 

R$110.922.492,20 na parcela de benefício defi nido do plano e o valor de R$156.455.778,60 na parcela de 

contribuição defi nida do plano.

Como o fundo de revisão de plano foi totalmente consumido em 2015, para recomposição da reserva de 

contingência, não há mais recursos fi nanceiros para a efetivação da  distribuição de superávit. Como o 

plano encerrou o exercício de 2014 sem reserva especial, só há obrigatoriedade de revisão do plano após 

o decurso de três exercícios consecutivos, a partir da constituição da reserva especial, ou seja, a partir de 

2015.

6.2 - Resultado após o ajuste do ativo
Conforme art. 10 da Instrução Previc 19/2015, para fi ns de destinação de superávit deverá ser considera-

do o equilíbrio técnico ajustado, se negativo, constante das informações complementares do Demonstra-

tivo do Ativo Líquido por Plano de Benefícios.
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De acordo com o anexo à Resolução CNPC 16/2014, o valor ajustado do PS-II referente à par-

cela de benefício defi nido está discriminado no quadro a seguir:

Tendo em vista o ajuste de precifi cação no PS-II ser positivo, este não impactará no resultado do plano.

Destaca-se que para a defi nição da marcação dos títulos entre as categorias mercado e vencimento foi 

considerada a capacidade fi nanceira do plano através do estudo de Assets Liability Management (ALM), 

que tem como objetivo identifi car a alocação de ativos que apresenta melhor resultado através da mitiga-

ção dos riscos de liquidez e solvência dos planos. No estudo de liquidez para geração de recursos fi nancei-

ros para honrar as obrigações previdenciárias com os pagamentos dos benefícios, são considerados como 

ativos, que atendem diretamente ao fl uxo de caixa do passivo, investimentos com liquidez e vencimento 

programado como a renda fi xa, títulos públicos e privados. São desconsiderados, para atendimento ao fl u-

xo 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, verifi camos que o estudo de ALM, indica que o PS-II possui capacidade fi nanceira 

para manutenção dos títulos na categoria mantidos até o vencimento sem nenhum apontamento de ne-

cessidade 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 

interventor do SERPROS conforme previsão do art. 4º do Plano de Gestão Administrativa, para vigência 

a partir de 1/1/2016. Mediante avaliação específi ca realizada, indicou-se a viabilidade de conjugação de 

quatro fontes para custeio das despesas administrativas: rentabilidade real do fundo administrativo já 

constituído, carregamento administrativo de 3,75% a.a. incidente sobre as contribuições vertidas ao pla-

no, receita da administração de empréstimo e resultados de investimento.

Ressalte-se que os participantes em benefício proporcional diferido não optantes por contribuição es-

pontânea mensal terão a contribuição administrativa diferida para a fase de gozo de benefício, conforme 

preconiza o art. 35 do regulamento do plano.

DESCRIÇÃO Dezembro/2014 Dezembro/2015

Apuração do equilíbrio técnico ajustado

a) Resultado realizado 158.754.572,66 325.430.225,88

   a.1) Superávit Técnico Acumulado 158.754.572,66 325.430.225,88

   a.2) (-) Défi cit Técnico Acumulado - -

b) Ajuste de Precifi cação 70.809.006,35 19.050.708,11

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 158.754.572,66 325.430.225,88

Valores em R$
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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 visan-

do identifi car as premissas mais aderentes ao plano.

As premissas utilizadas na avaliação, para a vigência a partir de 1/1/2016, foram aprovadas pelo Inter-

ventor 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:

Visando melhor espelhar a perspectiva dos fl uxos de encargos e receitas futuras do plano, respeitando os 

limites legais vigentes, as premissas concernentes a infl ação, taxa de juros, crescimento salarial e entrada 

em invalidez foram redimensionadas.

Para a determinação do fator de capacidade, toma-se por base estudo realizado pela área de investimen-

to do SERPROS, que apontou uma perspectiva de infl ação média no longo prazo de 5,50% a.a.. O impacto 

desta alteração foi a redução do passivo do plano em R$2.009.451,81.

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 3,61% 

ao ano para todas as idades. O impacto da alteração desta premissa foi o aumento do passivo do plano 

em R$1.776.277,79.

O estudo realizado da premissa de entrada em invalidez apontou para a alteração da tábua Grupal Ame-

ricana. O impacto desta alteração foi a redução do passivo do plano em R$18.192.227,65.

Premissa 2014/2015 2015/2016

Taxa de Infl ação 5,00% a.a. 5,50% a.a.

Taxa de Juros 4,43%a.a. 5,78%

Crescimento Salarial 3,43%a.a. 3,61%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 Grupal Americana

Morbidez Experiência Stea Suavizada Experiência Stea Suavizada

Herdeiros Experiência Serpro Experiência Serpro



PÁGINA 89PÁGINAPÁGINAPÁGINA 89 892016 © Serpros Fundo Multipatrocinado | Todos os direitos reservados

Para defi nição da taxa real de juros a ser adotada no exercício de 2016 e demonstração 

de aderência e adequação, foi realizado pela consultoria Risk Offi  ce, em conformidade com 

as Resoluções CNPC 15 e 16, de 2014 e Instrução Previc 23/2015, estudo técnico que indicou 

a taxa de retorno do plano superior ao limite legal, já considerando a adoção dos resultados dos 

investimentos como fonte de custeio para as despesas administrativas. Desta forma, foi aprovada a 

adoção da taxa de juros de 5,78% a.a. para o PS-II, equivalente ao limite superior legal. O impacto desta 

alteração foi a redução do passivo do plano em R$126.105.498,70.

Em relação a premissa de desligamentos, a patrocinadora Serpro apresentou estudo através do Relatório 

de Perspectiva de Crescimento, datado de setembro/2015, informando que a ocorrência de programa de 

incentivo à aposentadoria para os anos de 2015 e 2016 está condicionada à aprovação de sua diretoria 

e dos órgãos externos, não havendo garantia nem prazo defi nido para sua realização. Porém, cabe regis-

tro de que apesar de a premissa utilizada ser conservadora para dimensionamento do passivo, grandes 

movimentações de  participantes podem impactar signifi cativamente tanto o ativo do plano com saída de 

recursos fi nanceiros oriundos dos pedidos de resgate, quanto o passivo e consequentemente o resultado 

do plano, com solicitações de aposentadorias em que os recursos oriundos da parcela de contribuição 

defi nida são transferidos para a parcela de benefício defi nido do plano.

As demais premissas que infl uenciam este plano não sofreram alteração.

9 - Custos do Plano
A metodologia adotada na avaliação atuarial não permite a segregação dos custos por benefício. Na tabe-

la 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

Custo global dos benefícios Dez/2014 Dez/2015

2,857% 2,876%

Contribuições Dez/2013 Dez/2015

 Normais Patrocinadores

        Benefícios Programados (1) 7,052% 7,034%

        Benefícios de Risco (2) 1,428% 1,438%

 Extraordinária Patrocinadores - -

 Normais Participantes Ativos

        Benefícios Programados (1) 7,052% 7,034%

        Benefícios de Risco (2) 1,428% 1,438%

 Extraordinária Patrocinadores - -

 Participantes Assistidos 0,380% 0,380%

    Normal 0,380% 0,380%

    Extraordinária - -
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O custo global dos benefícios de risco passou de 2,857% em 12/2014 para 2,876% em 

12/2015, 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 contri-

buições 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.

As contribuições dos assistidos equivalem a 0,38% dos benefícios e não há paridade patronal.

A variação dos percentuais de contribuição verifi cada no quadro anterior deve-se à movimentação na 

massa de participantes e variações salariais.

10 - Proposta de Alteração Regulamentar
Está em trâmite entre os órgãos competentes, proposta de alterações regulamentares do Plano 

Serpro II, que objetivam aumentar a fl exibilidade 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 Ofi cial.

Dentre as alterações propostas, destacam-se:

• Inclusão de novas formas de recebimento de renda pelo plano: renda mensal fi nanceira 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 defi ciência.

• Inclusão da opção de contratação junto à sociedade seguradora de seguro específi co para cobertura 

de riscos atuariais decorrentes de concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, pensão 

e pecúlio por morte.

• Inclusão de valor mínimo para o benefício de auxílio-doença.
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Após as manifestações do Serpro e seus órgãos de supervisão e controle (Secretaria do 

Tesouro Nacional e Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais), 

o processo deverá ser encaminhado para aprovação da Superintendência Nacional de Previ-

dência Complementar (Previc).

11 - Conclusão
O custo do plano de benefícios no que se refere à contribuição defi nida, não deverá variar por causas exó-

genas, mas tão somente em função da contribuição variável escolhida pelo participante, observados os 

limites estabelecidos no regulamento do plano.

A legislação que trata sobre a defi nição da taxa de juros, dispõe sobre limites mínimos e máximos para 

a meta atuarial, sendo que pelo critério vigente esses limites poderão variar anualmente em função da 

Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média. Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição 

variável, alterações na premissa de juros impactam além do montante do passivo referente a parcela de 

benefício defi nido, os valores das futuras aposentadorias programadas.

Em relação a premissa de desligamentos, a patrocinadora Serpro apresentou estudo  informando que a 

ocorrência de programa de incentivo à aposentadoria para os anos de 2015 e 2016 está condicionada 

à aprovação de sua diretoria e dos órgãos externos, não havendo garantia nem prazo defi nido para sua 

realização. Porém, cabe registro de que apesar de a premissa utilizada ser conservadora para dimensio-

namento do passivo, grandes movimentações de participantes podem impactar signifi cativamente tanto 

o ativo do plano, quanto o passivo e, consequentemente, o seu resultado.

Foi aprovada pelo Conselho Deliberativo no encerramento do exercício de 2013 a constituição de fundo 

de revisão de plano no valor de R$39.172.232,57 e com a continuidade de resultado superavitário com 

constituição de reserva especial, foi realizada nova reversão da reserva especial para o fundo de revisão 

de plano em 2014 no valor de R$51.571.911,80. Devido principalmente a rentabilidade do plano em 2015 

ter sido inferior à meta atuarial, a totalidade do fundo de revisão de plano foi revertida para recomposição 

da reserva de contingência.

Apesar do resultado superavitário de 2015, com constituição de reserva especial, como o plano encerrou 

o exercício de 2014 sem recursos alocados nesta conta, só haverá obrigatoriedade de revisão do plano 

para destinação de superávit, após o decurso de três exercícios consecutivos, a partir da constituição da 

reserva especial, ou seja, a partir de 2015.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.

Tatiana Cardoso Guimarães da Silva

ATUÁRIA – MIBA No 1042

Paula Martignoni

ATUÁRIA – MIBA No 1071
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
E PREVIDENCIÁRIA
O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 
PREVIDENCIÁRIA DO SERPROS

AÇÕES EDUCACIONAIS

O SERPROS Fundo Multipatrocinado dispõe de um 

Programa de Educação Financeira e Previdenciária 

desde 2008. Vinculado à Coordenação de Comu-

nicação, está estruturado de acordo com as reco-

mendações estabelecidas pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Com objetivo de informar, instruir e orientar par-

ticipantes, assistidos e seus familiares, o SERPROS 

realiza diversas ações por meio de informativos, 

dicas e treinamentos com foco na ampliação e dis-

seminação de conhecimento sobre previdência e 

administração de recursos fi nanceiros.

O Programa de Educação Financeira e Previden-

ciária pauta e promove atividades com o foco em 

Educação, cuja a proposta é atuar com a visão de 

mudança de hábitos e adoção de atitudes cons-

cientes, estimulando a busca de conhecimento. 

Assim, além de despertar os empregados, partici-

pantes, assistidos, bem como seus familiares para 

movimentos de atuação no presente, as ações 

contribuem para o pensamento sobre o futuro, 

como um suporte aos Programas de Preparação 

para a Aposentadoria (PPA) que, embora tenham 

retorno a médio/longo prazo, devem ser aplica-

dos/iniciados com a visão de previdência, ou seja, 

o quanto antes.

O conjunto de ações contempladas pelo programa 

e os novos projetos são desenhados com o intuito 

de apoiar no processo de desenvolver pessoas nas 

competências requeridas, fortalecer a imagem ins-

titucional, aprimorar produtos e serviços, conquis-

tar novos patrocinadores e instituidores, ampliar 

a base de participantes e instituídos e disseminar 

os temas de forma livre para as demais Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar e organi-

zações relacionadas ao segmento.

Para o Plano Serpro I (PS-I) e o Plano Serpro II 

(PS-II), foram realizadas as seguintes ações:

Curso na modalidade EaD 
O curso Plano Serpro II - PS-II: Previdência Complementar do Serpro, desenvolvido em parceria com o 

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), foi oferecido na modalidade a distância, a partir do 

site da UniSerpro Virtual, para empregados da Entidade e da Patrocinadora.

Com total de 11 turmas abertas em 2015, a atividade totalizou 312 aprovações.
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Apoio à aposentadoria 
programada 
Com apoio da Patrocinadora, por meio do Acordo 

de Cooperação vigente, foram publicadas cinco 

notas de apoio à campanha no Primeira Leitura – 

newsletter diária do Serpro. No site do SERPROS, 

foram utilizados dois banners da campanha, no 

Facebook, três posts abordaram o tema, a Revista 

SERPROS trouxe uma reportagem, o informativo 

SERPROS em Dia contemplou cinco notas, uma 

delas replicada no Clipping AssPreviSite. Além dis-

so, foram desenvolvidos um vídeo e uma pesquisa 

de opinião.

Apoio ao aumento da 
contribuição variável 
Com apoio da Patrocinadora, por meio do Acor-

do de Cooperação vigente, foram publicadas duas 

notas de apoio à campanha no Primeira Leitu-

ra – newsletter diária do Serpro. No site do SER-

PROS, foram utilizados dois banners da campanha, 

no Facebook, um post abordou o tema, a Revista 

SERPROS trouxe uma reportagem, o informativo 

SERPROS em Dia contemplou três notas e foram 

enviados dois e-mails marketing.

Newsletter SERPROS em Dia
A newsletter quinzenal SERPROS em Dia passou a 

publicar pelo menos uma nota informativa sobre o 

tema Educação Financeira e Previdenciária.

Jornal Mural – 
Fique por Dentro
O jornal mural Fique por Dentro publicou três ma-

térias sobre o tema, das cinco edições realizadas.

Revista SERPROS
Todas as edições da Revista SERPROS abordaram 

o tema Educação Financeira e Previdenciária em 

pelo menos uma reportagem.

Mídias Sociais
No Facebook, foram publicados 114 posts e foi 

identifi cado um aumento de 53% no número de 

curtidas/fãs.

Publicações: Glossário da 
Previdência Complementar
A partir do Programa de Educação Financeira e 

Previdenciária, a equipe de Comunicação desen-

volveu o Glossário da Previdência Complementar, 

com as defi nições de termos usualmente empre-

gados entre os fundos de pensão. O documento foi 

disponibilizado no site da Entidade.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

CONTINUIDADE DAS AÇÕES

Apoio ao consumo consciente (interna) 
O Programa de Educação Financeira e Previdenciária desempenhou papel importante em atendimento à 

demanda da área administrativa da Entidade para reforçar a redução das despesas administrativas rela-

cionadas ao consumo de recursos (água, energia elétrica e papel). 

Foi realizada uma peça teatral e vídeo sensibilizador para o lançamento da campanha no auditório da 

Entidade, além de uma pesquisa de opinião que mostrou a relevância das ações: 98,8% dos respondentes 

consideraram o tema importante; 16% afi rmaram despertar o interesse pelo tema; 61,3% avaliaram o 

evento como ótimo e a infraestrutura boa (14%) e ótima (14%). 

Também foi realizada uma mesa redonda com gestores ou seus representantes para debater novas ações 

de melhoria. 100% dos convidados compareceram ao evento; 32% dos que participaram responderam à 

pesquisa sobre o debate. Destes, 75% disseram ter aprimorado seus conhecimentos sobre o tema; 88,9% 

classifi caram a metodologia aplicada como “boa”. 

Tendo como fato gerador a implementação das ações educacionais estruturadas, o SERPROS almeja 

adotar recursos inovadores, atrativos e acessíveis, e disseminar temas relacionados a Previdência Com-

plementar e Finanças, ampliando cada vez mais o alcance a informações que agreguem valor aos seus 

participantes, assistidos, potenciais participantes e à sociedade, a partir da incorporação da Educação nas 

atividades da Entidade.
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SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA DE PRÓ-EQUIDADE 
DE GÊNERO E RAÇA

DIVULGAÇÕES

O SERPROS desenvolve diversas atividades com foco na Sustentabilidade, considerando os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais.  Dentre eles, destacam-se:

O SERPROS participa do Programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça, promovido 

pela Secretaria de Política para as Mulheres (SPM/PR).

Por ter cumprido os critérios estabelecidos no programa, a Entidade foi contemplada com o Selo da 5ª 

Edição. A cerimônia de entrega do selo foi realizada no dia 24/11/2015 e contou com a presença de diver-

sas organizações, dentre elas vários Fundos de Pensão.

Por considerar importante a disseminação da valorização do ser humano com foco na diversidade, o 

SERPROS aderiu em 2015 à 6ª Edição do Programa, cujas atividades serão implementadas até 2018.

Tendo como base o calendário de datas comemorativas, desenvolvido especifi camente para a dissemina-

ção dos temas relacionados a preservação do meio-ambiente e diversidade, são divulgados periodicamen-

te pelos diversos veículos de comunicação da Entidade, dicas e matérias, com o objetivo de disseminar o 

tema para o público interno, público externo e para a sociedade.
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