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Rio de Janeiro, 17 de março de 2020 

 OF DP 0034/2020 
 

Ilm.º Sr. 

Dr. Lúcio Rodrigues Capelletto 

Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência  

Complementar-PREVIC 

Edifício Venâncio, n.º 3000 – Asa Norte, SCN Quadra 06, Conjunto A, 12º andar, Brasília/DF 

CEP: 70.716-900  

 

Assunto: Consulta sobre a Contabilização das OFNDs 

 

Prezado Senhor, 

Com base no art.3º,inc.II, letra a da Instrução nº 4/2018 e na Portaria nº 839/2018, ambas 

desta Superintendência, serve o presente para encaminhar à V.S.ª a presente consulta tendo 

em vista fato ocorrido recentemente e abordado na reunião havida  dia 02 do corrente mês 

com V.S.ª , na sede da PREVIC. Para tanto, aduzimos a seguir: 

Em razão da decisão judicial que decidiu favoravelmente às entidades fechadas de 

previdência complementar detentoras de créditos referentes às OFNDs, em 2010, o 

SERPROS procedeu ao registro contábil de tal crédito. Esta decisão baseou-se em pareceres 

externos emitidos pelos escritórios JCM&B Advogados e Consultores, Figueiredo & Silva 

Advogados e Carlos Mafra de Laet Advogados, bem como pela assessoria jurídica interna da 

entidade, que corroborou o mesmo entendimento. 

Entretanto em 14/10/2011, a PREVIC emitiu o Ofício nº 4.701/2011 que determinou que a 

entidade procedesse à reversão contábil, o que foi feito ainda naquele mesmo exercício. A 

partir daí o registro passou a constar nas Notas Explicativas dos Balanços. 
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Em 12/04/2018, a ABRAPP encaminhou, a carta   CTA/ABR/PRE 027/10, através da qual 

procedeu à Consulta sobre Contabilização dos créditos judiciais oriundos da ação ordinária nº 

91.0123902-3. Em resposta essa Superintendência encaminhou NOTA TECNICA nº 

512/2018/PREVIC com análise e esclarecimentos. 

Através dessa Nota Técnica considerou que, pelo fato de tais valores não serem considerados 

incontroversos, além do fato de que seus recebimentos dependem de resultado (decisão 

Judicial) futuro e incerto, de acordo com os conceitos da NBC TG 25, é tido como ativo 

contingente, e nesta condição diz a norma que: 

“Ativo Contingente 

31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 

32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado   ou de outros não 

esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a 

entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de 

processos legais, em que o desfecho seja incerto. 

33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que 

pode tratar-se de resultado que que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização 

do   ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu 

reconhecimento é adequado.” 

Assim, manteve seu entendimento no sentido de que as EFPCs mantivessem o registro destes 

créditos em Notas Explicativas. 

Feito este breve relato tão somente para contextualizar o histórico da questão sob o ponto de 

vista técnico, somos levados, a apresentar a presente Consulta, tendo em vista a ocorrência 

de alguns fatos. 

Primeiramente existe a muito adiantada situação do processo de liquidação do SERPROS que 

já ultrapassou a apresentação do laudo pericial, e neste sentido, a chance de recebimento do 

crédito deixou de ser possível, para ser provável , e de acordo com o item 33 da Norma 

Brasileira de Contabilidade, anteriormente citado, e que ora destacamos, o registro contábil 

passa a ser adequado: 
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“33. Porém, quando a realização do   ganho é praticamente certa, então o ativo 

relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.” 

Além deste fato de natureza técnico processual, ocorreu  recentemente, uma manifestação da 

Associação dos Participantes e Assistidos do SERPROS-ASPAS através de Carta sobre o 

assunto “contabilização do crédito do SERPROS” que, embora partisse de premissas 

equivocadas, ao fim e ao cabo, externou preocupação com a impossibilidade do registro 

contábil, levando a que, inclusive, mesmo sem qualquer informação à esta entidade, 

atravessasse petição nos Autos da Ação de Liquidação do SERPROS requerendo sua 

admissão como interveniente alegando para tal, uma série de outras argumentações que não 

guardam relação direta com o pedido. 

Em razão de tais fatos, solicitamos esclarecimentos dessa Superintendência no sentido de se 

entender se, em face do avançado estágio processual da ação de liquidação do SERPROS 

resultando na probabilidade do recebimento do crédito e não mais uma mera possibilidade 

a orientação dessa autarquia externada através da NOTA TECNICA nº 512/2018/PREVIC se 

mantém ou torna-se aplicável o item 33 supra citado. 

 

Atenciosamente, 

 

Ana Maria Mallmann Costi 

Diretora-Presidente 
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