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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Senhores Participantes: 

O Pecúlio União Previdência Privada, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 

submete à sua apreciação o presente Relatório da Administração, as Demonstrações 

Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao primeiro semestre de 2014. 

Cenário econômico 
A economia brasileira apresentou crescimento pouco significativo no primeiro semestre de 

2014. O mercado de previdência privada tem crescido a taxas elevadas e a expansão 

continuará no futuro. A previdência complementar aberta se consolida como importante elo na 

cadeia dos mecanismos de proteção contra riscos de aposentadoria e pensão. 

Resultado da entidade 

A Entidade apresentou no primeiro semestre de 2014, déficit de R$ 430 mil, resultado que deve 

ser revertido no segundo semestre de 2014. 

A Entidade reinveste seu superávit e não distribui resultados aos participantes. 

Organização estatutária 

Em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 5 de agosto de 2013, foi aprovada a 

desinvestidura do cargo de conselheiro e diretor da Sra. Lenora Azevedo de Oliveira e 

aprovada a nova composição da diretoria, tomando posse como Diretor Presidente a Sra. 

Silvânia de Souza Oliveira Suares, Diretor Vice- Presidente a Sra. Anna Marleine Bittencourt 

Selbach e, Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. Antonio Túlio Lima Severo Jr. 

O ato societário foi homologado através da Carta nº 58/2014/SUSEP/SEGER de 26 de 

fevereiro de 2014.  

No primeiro semestre de 2014 não houve alteração estatutária 

O Conselho Deliberativo da Entidade Pecúlio União Previdência Privada é atuante e participa 

das decisões da Diretoria da Entidade. 

Declaração sobre a capacidade financeira  

As aplicações financeiras estão classificadas como “títulos para negociação”, ajustadas pelo  

valor de mercado.  
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Os benefícios de planos previdenciários são pagos rigorosamente em dia, assim como todas 

as demais obrigações de qualquer natureza, seguindo os procedimentos determinados pelo 

órgão fiscalizador. 

Controles internos 

A Entidade está fazendo a manutenção da sistemática de controles internos, a qual é 

responsabilidade da Administração, conforme determina a legislação vigente, mediante a 

análise, revisão e aderência dos processos e normas internas e análise constante do 

gerenciamento de riscos. 

Perspectivas futuras 
A Entidade encontra-se com estrutura financeira e patrimonial estável, porém com o 

esvaziamento de suas atividades e a exigência de uma estrutura operacional mínima, a 

Administração iniciou o estudo e planejamento da situação econômico-financeira futura da 

entidade, inclusive para identificar o impacto e/ou a possibilidade de encerramento das 

atividades.  

Agradecimentos 
Agradecemos aos nossos participantes pelo apoio e confiança que depositaram em nossa 

Entidade, e permanecemos a disposição para quaisquer outras informações em nossa sede 

social. 

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014. 
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Relatório dos auditores independentes  
sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos Administradores 
Pecúlio União Previdência Privada 
 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Pecúlio União Previdência Privada ("Entidade"), que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 e as respectivas demonstrações do déficit, do 
déficit abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa 
data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração 
sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Entidade. Uma auditoria inclui também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Pecúlio União Previdência Privada em 
30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
Ênfase 
 
Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras, que descreve que a Entidade em 1º de 
julho de 2008, procedeu à cessão de sua carteira de planos de previdência à Sabemi Previdência Privada e 
iniciou no exercício de 2009 a estruturação de novos processos de gestão e de sistemas operacionais. Os 
esforços da reestruturação em curso e os planos da Administração estão também mencionados na Nota 1. 
Essa situação, suscita dúvida substancial sobre sua continuidade operacional. As demonstrações financeiras 
não incluem quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas. Nossa opinião não está ressalvada em função 
desse assunto. 
 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers  
Auditores Independentes  
CRC 2SP000160/O-5 “F” RJ 
 
 
 
Geovani da Silveira Fagunde 
Contador CRC 1MG051926/O-0 “S” RJ 
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Ativo 30/06/2014  31/12/2013  
     
Circulante 1.455  1.383  
  Disponível 50  75  
   Caixa e equivalentes de caixa 50  75  
  Aplicações (Nota 5.1) 428  199  
  Títulos e créditos a receber  977  1.109  
   Títulos e créditos a receber (Nota 5.2) 977  1.109  
     
Não circulante 136  318  
 Realizável a longo prazo 135  317  
  Aplicações (Nota 5.2) 42  42  
  Títulos e créditos a receber 93  275  
   Depósitos judiciais (Nota 6) 93  275  
 Imobilizado 1  1  
  Bens móveis e imóveis 1  1  
     
Total do ativo 1.591  1.701  
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Passivo e patrimônio líquido 30/06/2014  31/12/2013  
     
Circulante 555  249  
  Contas a pagar 340  248  
   Obrigações a pagar (Nota 7) 340  248  
  Provisões técnicas - previdência complementar (Nota 9) 215  1  
                 Planos bloqueados 214    
   Planos não bloqueados 1  1  
         
Não circulante 667  653  
  Débitos das operações com previdência complementar  23  12  
   Operações de repasses 23  12  
  Provisões técnicas - previdência complementar (Nota 9) 172  178  
                 Planos bloqueados 84    
   Planos não bloqueados 88  178  
  Outros débitos 472  463  
   Provisões judiciais (Nota 10) 472  463  
Patrimônio líquido (Nota 11) 369  799  
 Reservas patrimoniais 85  85  
 Reservas de retenção de superávits 714  714  
      Déficit acumulado no semestre (430)    
     
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.591  1.701  
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Demonstração do déficit 
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2014  2013  
     
     

Contribuições e prêmios para cobertura de riscos 1  1  
     

Variação das provisões técnicas de prêmios   4  
     

Outras receitas operacionais, líquidas (Nota 12) 28  31  
     

Despesas administrativas (Nota 12) (68)  (115)  
     

Despesas com tributos (Nota 12) (195)  (2)  
     

Resultado financeiro (Nota 12) (196)  41  
     
Resultado operacional (430)  (40)  
     
Déficit do semestre (430)  (40)  
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Demonstração do déficit abrangente 
Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2014  2013  
     
     
Déficit do semestre (430)  (40)  
     
Outros componentes do déficit abrangente do semestre -  -  
     
Total do déficit abrangente do semestre (430)  (40)  
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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   Reservas de superávits      
          

 
Reservas 

patrimoniais  
 retenção de 

superávit  

 
contingência 
de benefícios  

Déficit 
acumulado  Total 

          
Em 1º de janeiro de 2013 85  660  43    788 
          
 Déficit do semestre        (40)  (40) 
          
Em 30 de junho de 2013 85  660  43  (40)  788 
          
Em 1º de janeiro de 2014 85  670  44    799 
          
 Déficit do semestre         (430)  (430) 
          
Em 30 de junho de 2014 85  670  44  (430)  369 
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 2014   2013  
      
Atividades operacionais      

Déficit do semestre (430)   (40)  
Variação nas contas patrimoniais:      

Ativos financeiros (229)   37  
Créditos das operações de previdência complementar    931  
Depósitos judiciais e fiscais 182   50  
Outros ativos 132 )  (1.022)  
Outras contas a pagar 92   39  
Débitos das operações com previdência complementar  11   9  
Provisões técnicas - previdência complementar 208   (5)  
Provisões judiciais 9   9  

      
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades operacionais (25)   8  
      
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (25)   8  
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 75   6  
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 50   14  
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  (25)   8  
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1 Contexto operacional 
 
A Pecúlio União Previdência Privada (“Entidade”)  é uma entidade sem fins lucrativos e que havia sido 
constituída com o objeto de instituir planos de previdência privados de concessão de pecúlio ou de 
rendas de previdência privada aberta. A Entidade possui sede na Praça Pio X, nº 55 - 3º andar, sala 302, 
parte, Centro - Rio de Janeiro, tendo suas atividades reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
A Entidade  pode atuar como correspondente no país de instituições financeiras, de acordo com a 
Circular SUSEP nº 320/06. 
 
Desde 1º de julho de 2008, conforme aprovação em Carta SUSEP/DECON/GAB/n° 191/08, através de 
Contrato de Transferência de Carteiras de Produtos de Previdência, a Entidade  procedeu à cessão de sua 
carteira de planos de previdência à Sabemi Previdência Privada. Conforme contrato firmado entre as 
partes, a Sabemi Previdência Privada, a partir da data de transferência, assumiu todas as obrigações 
pactuadas nos contratos vigentes e anteriormente pertencentes à Entidade. Adicionalmente, a Sabemi 
Previdência Privada comprometeu-se a garantir o pagamento dos passivos judiciais e extrajudiciais 
relativos aos fatos e ações judiciais anteriores à data de transferência da Entidade.  
 
A Entidade encontra-se com estrutura financeira e patrimonial estável, porém com o esvaziamento de 
suas atividades e a exigência de uma estrutura operacional mínima. A administração vem realizando um  
planejamento da situação econômico-financeira da entidade, com vistas à possibilidade de 
encerramento das atividades no prazo máximo de dezoito meses. 
 

2 Resumo das principais políticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos 
apresentados, salvo disposição em contrário. 
 

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras  
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, com observância às disposições contidas na Norma Brasileira de Contabilidade NBC 
ITG - 2002 - "Entidades sem Finalidade de Lucros", incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a 
Circular SUSEP Nº483, de 6 de janeiro de 2014.  
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das 
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.  
 
De acordo com a ITG 2002, as isenções tributárias relacionadas com a atividade devem ser divulgadas 
em suas demonstrações. Desse modo, como a Entidade é considerada isenta, não é tributada de Imposto 
de Renda e Contribuição Social ás alíquotas de 15% e 9%, respectivamente. 
 
A Entidade não realizou transações caracterizadas como outros resultados abrangentes nos semestres de 
2014 e 2013. Consequentemente, a demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada.  
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As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Entidade em 18 de agosto de 
2014. 
 

2.2  Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
 As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação da Entidade. 
 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários. 
 

2.4 Ativos financeiros 
 
Classificação 
 
A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por 
meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos 
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial. 
 

(a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
 
Os ativos financeiros mensurados ao valor junto por meio do resultado são ativos financeiros mantidos 
para negociação. Os títulos e valores mobiliários classificados nessa categoria são adquiridos com o 
propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são contabilizados e ajustados ao valor de 
mercado, computando-se a valorização ou desvalorização em contrapartida à adequada conta de receita 
ou despesa, no superávit/(déficit) do período. Os ativos dessa categoria correspondem a aplicações 
financeiras classificadas no ativo circulante. 
 
Os fundos de investimento financeiro, não exclusivos,  são avaliados pelo valor da quota informado pelos 
administradores dos fundos, na data do balanço.  
 

(b) Empréstimos e recebíveis 
 
Os empréstimos e recebíveis da Entidade compreendem as operações de títulos e créditos a receber, 
demais contas a receber, caixa , equivalentes de caixa  e aplicações financeiras bloqueadas por decisão 
judicial, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo 
custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.  
 
Os valores registrados nas contas de créditos a receber são decorrentes de créditos de convênios 
operacionais, incluindo a atualização monetária e juros auferidos e incorridos até a data do balanço. 
 
Reconhecimento e mensuração 
 
Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor 
justo, e os custos da transação são contabilizados em contrapartida à conta específica do resultado. Os 
ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham 
vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Entidade tenha transferido, 



Pecúlio União Previdência Privada 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 30 de junho de 2014 
Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

9 de 25 

significativamente, todos os riscos e benefícios da propriedade. Tais ativos, subsequentemente, são 
contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. 
 
O valor justo é estabelecido com base em modelo de precificação desenvolvido pelo custodiante, que 
considera fatores de risco, incluído o risco de crédito do emissor.  
 
Impairment de empréstimos e recebíveis  
 
Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem:  
 
.        Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;  
.        Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;  
.        Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;  
.        O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 
 financeiras; ou  
.        Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa.
 estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles 
 ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais 
 na carteira.  
 
A Entidade avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda (impairment) em um ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros. 
 
Compensação de instrumentos financeiros 
 
Ativos e passivos são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há 
direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e intenção de liquidá-los numa base 
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 

2.5 Ativos não circulantes 
 
É demonstrado pelos valores de realização ou liquidação, inclusos, quando aplicável, os rendimentos, 
encargos e as variações monetárias, auferidos até a data do balanço. 
 

2.6 Contratos de previdência  
 
A Entidade utilizou as regras do CPC11, quando não contrarie as regras da SUSEP e CNSP, para 
avaliação e  classificação de todos os contratos de previdência (seguros) com base em análise de 
transferência de risco significativo de seguro entre as partes, considerando, adicionalmente, todos os 
cenários com substância comercial em que o evento segurado ocorre comparado com cenários em que o 
evento segurado não ocorre. 
 
A Entidade define risco de subscrição e/ou seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde 
haja a possibilidade futura de que o evento garantido e passível de pagamento de benefício ocorra. Para 
um grupo de contratos de previdência (seguro), onde a teoria das probabilidades é aplicada para a 
precificação e provisionamento, a Entidade entende que o principal risco transferido para a Entidade é o 
risco de que os eventos ocorridos avisados e os pagamentos de benefícios resultantes desses eventos 
excedam o valor contábil dos passivos de contratos de previdência (seguros). Contratos de investimento 
são aqueles contratos que não transferem risco de seguro ou transferem risco de seguro insignificante. 
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2.7 Avaliação de passivos originados de contratos de previdência 
 
Provisões relacionadas à atividade de previdência 
 
As provisões técnicas visam dar garantia às operações de previdência privada, com base em cálculos 
atuariais. São calculadas, quando aplicável, de acordo com as notas técnicas atuariais aprovadas pela 
SUSEP e critérios estabelecidos pela Resolução CNSP n°. 281/13. Correspondem ao valor das obrigações 
assumidas pela Entidade nos seus planos de Pecúlio por Morte. 
 
Provisão Complementar de Cobertura (PCC): constituída quando for constatada insuficiência nas 
provisões técnicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação do Passivo (TAP), de acordo com o 
disposto na Circular SUSEP nº 457/12. A provisão se vale das seguintes premissas mínimas atuariais de 
cálculo: 

  
. Taxa de juros livre de risco ( padrão SUSEP); 
. Tábua de Mortalidade BR-EMS 2010, segregada por sexo; 
. Indexador monetário do Plano; e 
. ETTJ padrão SUSEP. 

 
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR): constituída para cobrir os eventos já 
ocorridos e que por qualquer motivo ainda não foram avisados à Entidade. Em função do número de 
participantes da Entidade, a metodologia empregada para o cálculo desta provisão é a disposta pela 
SUSEP, através da Circular SUSEP 448/2012. As principais premissas de cálculo são: 
 
. Valores de Benefícios pagos; e 
. Valor de Contribuições Emitidas. 
 
Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): constituída para provisionar parte das Contribuições 
emitidas, com o objetivo de ajustá-las aos seus respectivos períodos de risco.  As principais premissas de 
cálculo são: 
 
. Contribuições emitidas; 
. Data de emissão do risco; 
. Data de início de vigência do risco; e 
. Data de término da vigência do risco. 
 
Teste de adequação dos passivos (Liability adequacy test - LAT) 
 
Conforme requerido pela regulamentação vigente, a cada data de balanço a Entidade elabora o teste de 
adequação dos passivos para todos os contratos vigentes na data de execução do teste. Este teste é 
elaborado considerando-se como valor líquido contábil todos os passivos de contratos de seguros 
permitidos segundo o CPC11, que também estabelece que os contratos de previdência sejam 
considerados contratos de seguros, contexto operacional da Entidade. 
 
Caso seja identificada qualquer deficiência no teste em referência, a Entidade registra imediatamente 
uma provisão complementar em contrapartida ao superávit/(déficit) do período. 
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O teste de adequação dos passivos, segundo as determinações legais, considerou todos os fluxos de caixa 
futuros dos direitos e das obrigações oriundas dos contratos e certificados vigentes em 30 de junho de 
2014 e os valores já provisionados referentes a esses contratos, além de premissas atuariais correntes até 
o final de vigência destes direitos e obrigações, sem considerar novos contratos e certificados. 
 
Para esse teste, a Entidade elaborou metodologia que considera a sua melhor estimativa para cada um 
dos fluxos de caixa futuros, sempre utilizando premissas correntes e realistas para o teste. Os fluxos de 
caixa são trazidos a valor presente, a partir de premissas de taxas de juros livres de risco. A metodologia 
elaborada pela Entidade leva em consideração elementos que impactam diretamente no fluxo de caixa 
dos referidos contratos, taxas de mortalidade da Tábua da BR-EMS-2010 M&F publicada pela SUSEP, 
além da já mencionada taxa de juros livre de risco. 
 
Como conclusões dos testes foi encontrada insuficiência originária das despesas administrativas 
mínimas necessárias para a manutenção do funcionamento da Entidade frente ao reduzido número de 
participantes. Estas despesas não são relacionadas a pagamento de sinistros que estariam cobertas pela 
PDR – Provisão de Despesas Relacionadas. Para sanar esta insuficiência está sendo mantida à 
constituição da PCC - Provisão Complementar de Contribuição, conforme Nota 9 (d). 
 

2.8 Obrigações a pagar 
 
Fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a liquidar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificados no passivo  circulante se o 
pagamento for devido no período de até 1 ano. Caso contrário, são apresentados no passivo não 
circulante. São, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo 
amortizado com o uso da taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da 
fatura correspondente. Os demais passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e calculáveis, 
acrescidos dos encargos e das variações monetárias (em base "pro-rata" dia). 
 

2.9 Impostos e contribuições 
 
Incluem as provisões para o Programa de Integração Social (PIS), e para a Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) os quais são calculados com base nos critérios 
estabelecidos pela legislação vigente. A provisão para PIS é constituída à alíquota de 0,65% e a COFINS à 
alíquota de 4,0%, ambas sobre as contribuições de previdência deduzidas de eventos indenizáveis. 
 

2.10 Provisão para ações judiciais e obrigações legais 
 
As provisões para ações judiciais são constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos 
internos e externos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o 
posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma 
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. 
 
Os passivos contingentes classificados como perda possível não são registrados, mas são divulgados em 
nota explicativa quando relevantes e os assuntos classificados como perda remota não são 
provisionados, porém são divulgados pela Administração quando relevantes. 
 
As obrigações legais são provisionadas independentemente da opinião de êxito dos assessores jurídicos. 
 

2.11 Apuração do resultado 
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Receitas e despesas de previdência  
 
As contribuições de previdência são reconhecidas de acordo a emissão do certificado ou a vigência do 
risco para os casos em que o risco se inicia antes da sua emissão e ajustadas por meio da variação das 
provisões matemáticas. 
 
As despesas com provisões técnicas de previdência são contabilizadas simultaneamente ao 
reconhecimento das correspondentes receitas. 
 
As demais receitas e despesas são reconhecidas no superávit/(déficit) do período em que incorreram, ou 
seja, segundo o regime de competência. 
 

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos  
 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica  e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias.  
 

(a) Passivos de seguros 
 
O componente onde a administração mais exerce o julgamento e utiliza estimativa é na constituição dos 
passivos de previdência (seguros)  da Entidade.  Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser 
consideradas na estimativa dos passivos que a Entidade liquidará em última instância. A Entidade utiliza 
todas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre experiência passada e indicadores 
que possam influenciar as tomadas de decisões da administração, dos atuários e dos especialistas da 
Entidade para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do valor de liquidação de 
sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido. Como consequência, os valores 
provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para tais obrigações.  
 

(b)       Provisões para ações judiciais fiscais, cíveis e trabalhistas 
 
A Entidade é parte em demandas judiciais envolvendo as áreas cíveis, fiscais e trabalhistas, as quais são 
consideradas para elaboração das demonstrações financeiras, em conformidade com as normas 
contábeis vigentes. Os critérios utilizados pela Administração da Entidade para a contabilização das 
demandas observam as evidências fáticas, legais e jurisprudenciais para a correta classificação e 
mensuração do risco econômico envolvido em cada demanda judicial, levando-se em consideração, 
ainda, os estudos e pareceres elaborados pela assessoria jurídica da Entidade em conjunto com 
profissionais especializados. 
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4 Gerenciamento de riscos 
 
Os principais riscos decorrentes das atividades da Entidade são o risco de seguro, riscos financeiros e 
risco de solvência. O gerenciamento desses riscos envolve diferentes departamentos e contempla uma 
série de políticas e estratégias de alocação de recursos consideradas adequadas pela Administração. 
 

4.1 Gestão de risco de seguro 
 
Oriundo de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da Entidade, no momento da 
elaboração de sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes nas premissas atuariais 
e financeiras ou na constituição das provisões técnicas, o risco de subscrição e/ou de seguro pode ser 
identificado, mais especificamente, nos seguintes itens: risco no processo de subscrição (fase de 
contratação dos planos, quando se avalia o perfil do proponente), risco na precificação do produto 
(parâmetros de cálculo), risco de definição dos produtos (modelagem do produto), risco de retenção 
líquida, risco moral e risco nas provisões relacionadas. 
 
A Entidade define risco de subscrição e/ou seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde 
haja a possibilidade futura de que o evento garantido ocorra e que seja passível de pagamento de 
benefício. Para um grupo de contratos de previdência, onde a teoria das probabilidades é aplicada para a 
precificação e provisionamento, a Entidade entende que o principal risco transferido para a Entidade é o 
risco de que os eventos ocorridos avisados e os pagamentos de benefícios resultantes desses eventos 
excedam o valor contábil dos passivos de contratos de previdência. Essas situações ocorrem, na prática, 
quando a frequência e severidade dos benefícios são maiores do que previamente estimados, segundo a 
metodologia atuarial de cálculo destes passivos. A experiência histórica demonstra que, quanto maior o 
grupo de contratos de riscos similares, menor será a variabilidade sobre os fluxos de caixa que a 
Entidade incorrerá para fazer face aos eventos ocorridos. 
 
Concentração de risco 
 
A Entidade elaborou a sua concentração de risco, conforme a distribuição geográfica das contribuições 
brutas emitidas. A contribuição bruta se refere ao valor emitido mensalmente para o custeio do plano 
contratado pelo participante. Assim, a composição do risco está distribuída da seguinte maneira: 
 
 Contribuição bruta  
 30/06/2014  30/06/2013  
Rio Grande do Sul 1  1  
     
Total 1  1  
 
Análise de sensibilidade 
 
Considerando a não representatividade  da concentração de risco anteriormente descrita, a Entidade 
realizou, a análise de sensibilidade, porém seus resultados são imateriais para fins de divulgação.  
 



Pecúlio União Previdência Privada 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 30 de junho de 2014 
Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

14 de 25 

4.2 Gestão de riscos financeiros 
 
A gestão de riscos financeiros compreende as seguintes categorias: a) risco de mercado, que é aquele 
associado à possibilidade de ocorrência de perdas devidas a oscilações nos preços de mercado das 
posições mantidas em carteira; b) risco de liquidez, que está relacionado a eventual indisponibilidade de 
recursos de caixa para fazer frente a obrigações futuras da Entidade; c)risco de crédito associado à 
possibilidade de descumprimento de um contrato nos termos em que tenha sido firmado entre as partes.  
 

(a) Risco de Mercado 
 
O risco de mercado é a possibilidade de perda decorrente das oscilações  nos preços, índices e taxas em 
função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores de carteiras. O processo de gestão e controle 
de risco é submetido periodicamente a avaliação e revisão. A ferramenta de análise usada pela Entidade 
está entre os principais métodos amplamente difundidos no mercado, sendo ele:  
 
Metodologia do Stress Test do Sistema Maps: o stress determinista utiliza cenários de níveis de taxa pré, 
cupom cambial, ações, entre outros fatores de risco. A projeção do mercado é estabelecida em função das 
curvas de taxa pré, cupom cambial, cupom de TR, projeções de preços, etc. Através do stress 
determinista, geramos o stress histórico, calculando o VaRs em função de cenários passados. A 
metodologia utilizada para o cálculo do Stress Test utiliza um histórico de 100 dias úteis para séries de 
preços dos ativos e adota o percentil de 95%. 
 
Sabe-se que o mercado dispõe de outras metodologias de análise de stress. Entretanto, devido às 
características da carteira da Entidade na data em questão, julgou-se  que o teste de stress realizado pelo 
Sistema Maps era o mais adequado. 
 

(b) Risco de Liquidez 
 
O risco de liquidez é a possibilidade de desequilíbrio entre os ativos negociáveis e os passivos exigíveis. 
Este descasamento pode vir a comprometer a capacidade de pagamento da Entidade. 
 
A gestão do risco de liquidez tem como principal objetivo monitorar os diferentes prazos de liquidação 
de seus direitos e obrigações, garantido desta forma a realização dos eventos financeiros.  A previsão de 
fluxo de caixa da Entidade é realizada pelo Departamento Financeiro. Este departamento administra 
diariamente a liquidez de caixa com base em premissas estabelecidas de desembolsos e recebimentos. 
 

(c)  Risco de crédito 
 
Risco de crédito é a possibilidade de perda associada ao não cumprimento total ou parcial das obrigações 
financeiras pactuadas pelo tomador ou contraparte.  
 

4.3 Gestão de solvência 
 
A Entidade executa suas atividades de gestão de risco de capital por meio de um modelo de gestão 
centralizado, com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório para 
o segmento, segundo critérios de exigibilidade de capital determinados pelo CNSP e SUSEP.  



Pecúlio União Previdência Privada 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 30 de junho de 2014 
Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

15 de 25 

 
Os principais objetivos da Entidade em sua gestão de capital são: (i) manter níveis de capital suficientes 
para atender aos requerimentos regulatórios mínimos determinados pelo CNSP e SUSEP e (ii) otimizar 
retorno sobre capital para manutenção do patrimônio dos associados.  
 
Durante o período de reporte e, em períodos anteriores, a Entidade manteve níveis de capital acima dos 
requerimentos mínimos regulatórios. 
 
Adequação de capital 
 
Conforme Circular SUSEP Nº483/14, segue demonstrado abaixo o cálculo da adequação do capital, da 
Entidade, apurado em 30 de junho de 2014: 
 
 30/06/2014  31/12/2013(*)  
     
Patrimônio líquido 369  799  
     
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 369  799  
    
Margem de solvência (a) 0  0 
    
Capital base (b) 0  0 
 
Capital adicional de risco de subscrição 0  0  
Capital adicional de risco de crédito 163  156  
Capital adicional de risco operacional 0  0  
     
Capital adicional (c) 163  156  
     
(*) Soma do capital base com o capital adicional (d) 163  156  
     
Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (a), (b) e (c)) 163  156  
     
Suficiência de capital (PLA-CMR) 206  643  
 
(*) Os saldos relativos à 31 de dezembro de 2013 estão apresentado conforme as regras vigentes no 
período. 
 

5 Ativos financeiros 
 

5.1 Mensurados a valor justo por meio do resultado - Títulos para negociação 
 
O custo atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de mercado das aplicações 
financeiras classificadas como títulos para negociação eram os seguintes: 
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   30/06/2014    31/12/2013  
         
 Custo  Valor de  Custo  Valor de  
 atualizado  mercado  atualizado  mercado  
         
Debêntures     6  6  
Quotas de fundos de investimentos  428  428  193  193  
          
 428  428  199  199  
 
A Entidade não utiliza em suas operações instrumentos financeiros derivativos com caráter especulativo. 
 
Estimativa de valor justo 
 
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor 
contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos.  
 
A Entidade classifica as mensurações de valor justo  usando uma hierarquia de valor justo que reflete a 
significância dos inputs usados no processo de mensuração. A hierarquia do valor justo tem os seguintes 
níveis: 
 
. (Nível 1) preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;  
. (Nível 2) inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são 

observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos 
preços); 

. (Nível 3) técnicas de avaliação, para as quais, qualquer input significativo não se baseia 
em dados de mercado observáveis. 

 
A Entidade possui como política de gestão de risco financeiro, a contratação de produtos financeiros 
disponíveis no mercado Brasileiro, cujo valor de mercado pode ser mensurado com confiabilidade, 
visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política prudente de gestão de 
risco de liquidez.  
 
A tabela a seguir apresenta os ativos financeiros detidos pela Entidade mensurados a valor justo: 
 
 30/06/2014  31/12/2013  
         
 Nível 1  Nível 2  Nível 1  Nível 2  
         
Ativos Mensurados ao Valor Justo         
     Cotas de Fundos de Renda Fixa   428    193  
     Debêntures     6    
         
   428  6  193  
 
A Entidade não possui instrumentos financeiros classificados no Nível 3, da hierarquia do valor justo. 
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5.2 Empréstimos e recebíveis 
 
Os saldos patrimoniais podem ser demonstrados por: 
 
 30/06/2014  31/12/2013  
Circulante     
 Títulos e créditos a receber (i) 977  1.109  
     
Total de títulos e créditos a receber 977  1.109  
     
Não circulante     
 Quotas de fundos de investimentos  (ii) 42  42  
     
Total de Aplicações financeiras 42  42  
 
(i) Refere-se, principalmente, a saldos a receber decorrentes da transferência de carteira (Nota 1) e 

administração de apólice de seguros. 
(ii) Refere-se a aplicações financeiras bloqueadas por decisão judicial. 

 
6 Depósitos judiciais 

 
Estão registrados os valores decorrentes de depósitos judiciais fiscais de PIS e de CSLL. O valor do PIS  
atualizado até a data do balanço, é de  R$ 93 (2013 - R$ 93), o valor da CSLL foi levantado pelo autor no 
1º semestre de 2014 (2013 - R$ 182). 
 

7 Obrigações a pagar 
 
Os saldos patrimoniais podem ser demonstrados por: 
 
 30/06/2014  31/12/2013  
     
Circulante     
 Fornecedores 3  2  
 Outras obrigações a pagar (i) 337  246  
     
Obrigações a pagar 340  248  
 
(i)  Refere-se, principalmente, a saldos de contas a pagar decorrentes de acordos operacionais em que a 

Entidade atua como correspondente (Nota 8). 
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8 Partes relacionadas  
 
      30/06/2014    
          

  
Sabemi 

Seguradora S.A.   

Sabemi 
Previdência 

Privada  

Pecúlio União 
Administr. Bens 

e Serviços  

 
 
 

 

Ativo          
           
 Títulos e créditos a receber (i)    960  6    
 Títulos e créditos a receber (ii)  10        
          
Passivo          
 Outras obrigações a pagar (ii)      318    
 Outras obrigações a pagar (iii)    22      
          
Superávit/(déficit) do período          
 Receitas - Pró-labore (i)  30        
          
 
 

      31/12/2013    
          

  
Sabemi 

Seguradora S.A.  

Sabemi 
Previdência 

Privada  

Pecúlio União 
Administr. Bens 

e Serviços  

  

Ativo          
           
 Títulos e créditos a receber (iii)  5  1.103      
          
Passivo          
 Outras obrigações a pagar (ii)  17    228    
          
Superávit/(déficit) do período          
 Receitas - Pró -labore (i)  62        
 
(i) A Entidade atua como estipulante em administração de apólices. 
(ii) Acordo operacional de consignação em folha, onde a Entidade atua como correspondente. 
(iii) Saldo relativo à transferência de carteira, conforme  Nota 1. 
 
Conforme deliberado no Estatuto da Entidade, os cargos da administração e do Conselho Deliberativo 
não serão remunerados. 
 

9 Provisões técnicas 
 

(a)  Previdência complementar 
 
As provisões técnicas de operações de previdência complementar são calculadas de acordo com notas 
técnicas atuariais e conforme cálculos fornecidos pelo atuário habilitado, segundo as determinações da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 
 
A Circular SUSEP no 462 de 31 de janeiro de 2013,  dispôs sobre a forma de cálculo e os procedimentos 
para a constituição das provisões técnicas das sociedades seguradoras e entidades de previdência 
privada. Os principais aspectos considerados pela adoção da Circular pela Entidade são:  
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. A metodologia de cálculo do IBNeR (Sinistros Ocorridos e Não Suficientemente Avisados) para o 
desenvolvimento agregado dos sinistros avisados e ainda não pagos, cujos valores poderão ser 
alterados ao longo do processo até a sua liquidação final. A Entidade entende não ser necessária 
constituição de IBNeR por ter apenas 9 participantes ativos. 

 
. Possibilidade de calcular a PPNG reduzindo da base de cálculo a parcela do prêmio definida como 

receita destinada à recuperação dos custos iniciais de contratação. A Entidade optou em não adotar 
essa prática por ter apenas 9 participantes ativos. 

 
. A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) deve ser constituída para a cobertura dos valores 

esperados relativos a despesas relacionadas a sinistros. A Entidade já adequou este item, porém 
atualmente, não existem despesas registradas por não ter beneficiários em fase de benefício. 

 
. A Entidade optou pela reversão total da Provisão complementar de contribuições – PCC, da Provisão 

complementar de prêmios – PCP, da  Provisão para insuficiência de contribuições - PIC, da Provisão 
para oscilação de riscos - POR e da Provisão de despesas administrativas – PDC  no exercício de 
2013.  

 
. A constituição de Provisão complementar de cobertura (PCC),  nos casos em que o cálculo do Teste 

de Adequação do Passivo (TAP) demonstrar insuficiência.  
 30/06/2014  31/12/2013  
     
Provisão de Resgate e Outros Valores – PVR (i) 214    
Provisão Complementar de Cobertura - PCC (ii) 172  178  
Outras Provisões - PPNG, IBNR, PDR 1  1  
     
Total 387  179  
 

(i) Em 30 de abril de 2014 a Entidade foi condenada judicialmente a arcar com benefícios de 900 
participantes que totalizam o valor de R$ 208 mil. Esses participantes faziam parte de planos 
bloqueados nos anos de 1970 e 1980 e, embora sejam judiciais por definição do próprio ato 
jurídico não incidirá o pagamento de juros, apenas correção monetária por TR. Por se tratarem 
de valores históricos que incidem correção monetária a Companhia os categorizou como 
movimentação das provisões técnicas de cunho financeiro, por isso de sua apresentação na 
Demonstração do superávit/(déficit) como Resultado financeiro (Nota 12). 

(ii) Refere-se ao TAP conforme (Nota 9 (d)). 
 

(b) Garantias das provisões técnicas 
 
Em garantia às provisões técnicas, encontram-se vinculados à Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP,  aplicações financeiras em montante suficiente para cobrir as referidas provisões: 
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 30/06/2014  31/12/2013  
     
Total das provisões técnicas 387  179  
     
Total a ser coberto 387  179  
     
Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa 428  176  
Debêntures   6  
     
Ativos oferecidos em cobertura 428  182  
     
Suficiência de cobertura 41  3  
 

(c) Comportamento da provisão de benefícios em anos posteriores aos anos de constituição 
 
Não ocorreram sinistros nos últimos cinco exercícios sociais. 
 

(d) Teste de adequação dos passivos 
 
Em consonância com o CPC11 e normativos SUSEP, foi elaborado o Teste de Adequação do Passivo - 
TAP da Entidade, conforme a Circular SUSEP 457/2012, cuja abrangência está vinculada aos contratos 
dos planos de previdência com riscos em vigor na data base de 30 de junho de 2014. Com vistas a 
cumprir com as determinações legais, o TAP também foi realizado com as data- base de 31 de dezembro 
e 2013, 30 de junho de 2013, 31 de dezembro de 2012, 30 de junho de 2012, 31 de dezembro de 2011, 
31 de dezembro de 2010, 30 de junho de 2010 e 01 de janeiro de 2010, com o objetivo de se obter as 
relações comparativas entre os mesmos. 
 
O resultado do TAP, avaliado a valor presente em cada data- base, tem como objetivo verificar a 
necessidade ou não de proceder-se na constituição de garantias financeiras complementares às provisões 
já constituídas pela Entidade, visando assegurar de forma plena os riscos a decorrer com as operações 
e/ou contratos de previdência vigentes, ou manter os seus saldos da forma como estão constituídos. Para 
a realização do TAP foram tratados três agrupamentos 
- Fase de contribuição do grupo de participantes ativos na data-base do teste, com receita já registrada; 
- Fase de contribuição do grupo de participantes ativos na data-base do teste, com receita futura; 
- Fase de benefício ocorridos pendentes na data-base do teste. 
 
Além disto, está sendo considerada a informação de que as atividades da Entidade serão encerradas no 
prazo máximo de 18 (dezoito) meses. Desta forma, alguns elementos dos fluxos componentes do TAP 
foram avaliados de forma a compatibilizarem esta informação. 
 
Critérios técnicos utilizados nas projeções dos fluxos 
 
Para o agrupamento, foram avaliados e computados fluxos de caixa, segundo a natureza da receita e/ou 
despesa, os quais estão estruturados em consonância com a Circular SUSEP 457/2012. 
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Período utilizado nas projeções: 
 
O prazo entre a data inicial (riscos vigentes na data base), e a data de encerramento da Entidade; 
 
Resultados obtidos nos fluxos de 30 de junho de 2014: 
 

Grupo:  

 

Valor 
presente  

 Provisões 
técnicas 

antes 
do cálculo 

do TAP  

TAP - 
provisão a 
constituir 

Operações Futuras – Planos de Pecúlio – RS   88   0  88 
Eventos Futuros de Operações Registradas – Plano de Pecúlio – RS   0   0  0 
Operações Registradas – Benefícios de Aposentadoria – RC   298   214  84 
 
Como conclusão dos testes realizados foi encontrada insuficiência no semestre findo em 30 de junho de 
2014. A Entidade manterá constituída PCC (Provisão Complementar de Cobertura), em junho de 2014, 
no montante de R$ 172 para compensar a insuficiência apresentada nos fluxos acima. 
 
Resultados obtidos nos fluxos anteriores: 
 
Fase de contribuição do 
grupo de participantes 
ativos na data-base do 
teste:  

Valor 
presente  

Provisões 
técnicas antes 

do cálculo 
do TAP  

TAP - provisão 
a constituir 

31 de dezembro de 2013  178  0  178 
30 de junho de 2013  170  1  169 
31 de dezembro de 2012  175  19  155 
31 de dezembro de 2011  180  19  161 
31 de dezembro de 2010  116  10  106 
1 de janeiro de 2010  (36 ) 1  - 
 
Nas datas anteriores foi realizado cálculo de TAP apenas no grupamento de fase de contribuição do 
grupo de participantes ativos, pois não existia registro de participantes ou beneficiários em fase de 
benefícios. 
 
Teste de sensibilidade 
 
O Teste de Sensibilidade visa analisar o efeito da alteração das premissas de cálculo atuarial incluídas na 
estruturação dos fluxos de caixa, base do TAP, pelas quais a Entidade não detém controle. No contexto 
atual, as premissas que podem sofrer alterações em relação ao esperado são a mortalidade e a taxa de 
juros. 
 
A taxa de juros não é utilizada para o cálculo de nenhuma provisão da Entidade, pois o único plano ativo 
é estruturado no Regime Financeiro de Repartição Simples e suas formulações não levam a aplicação de 
juros, tanto na precificação quanto para o provisionamento. Desta forma, qualquer alteração na Taxa de 
Juros, não afetaria os valores já calculados.  
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No grupamento referente à operações registradas do benefício de aposentadoria, a taxa de juros não 
causa alteração nos valores calculados visto que os registros referem-se a demanda judicial referente a 
correção monetária sobre resgates pagos a mais de duas décadas, não incidindo juros sobre estes 
valores, conforme sentença judicial. 
 
O Teste de Sensibilidade envolvendo a variável mortalidade foi processado agravando as taxas de 
mortalidade (qx) da Tábua BR-EMS 2010, segregada por sexo, em 10% (dez por cento) e recalculando-se 
a esperança de vida dos participantes, verificando se haveria algum óbito dentro do período de operação 
da Entidade. Após a análise, verificou-se que nenhum óbito ocorreria neste período, e por este motivo 
não há alteração dos valores calculados originalmente caso tenhamos um aumento de 10% (dez por 
cento) na probabilidade anual de morte dos participantes. 
 

(e) Provisões judiciais relacionados a benefícios 
 
Segundo informações prestadas pelo setor atuarial e de acordo com as políticas internas da Entidade, o  
critério para constituição da reserva técnica é o seguinte: para os planos da Entidade são aplicados os  
percentuais  de 100% para as causas prováveis, 55% para as possíveis e 33% para as remotas. 
 
No primeiro semestre de 2014, foi constituída provisão no montante de R$ 214 mil oriunda de um 
processo judicial classificado pela Entidade como processo com chance provável de perda decorrente do 
fato novo ocorrido no semestre (condenação). 
 
Os valores provisionados estão contabilizados na provisão de valores a regularizar em 30 de junho de 
2014 (2013 – não há valores provisionados). 
 
    30/06/2014  
      
  Número  Valor  
  de casos  provisionado  
      
Remota  0  0  
Possível  0  0  
Provável  1  214  
      
  1  214  
 

10 Provisões judiciais 
 
As ações judiciais  levadas a efeito contra a Entidade, cujas perdas delas resultantes não possam ser 
abrangidas pela cobertura de contratos, foram avaliadas por nossos assessores jurídicos, internos e 
externos.  A contabilização da provisão para ações judiciais relativas a processos cíveis e trabalhistas 
foram registradas na Sabemi Previdência Privada, de acordo com o contrato de transferência de carteira 
(Nota 1), a provisão para ações judiciais relativas a processos fiscais foi feita de acordo com os dados 
transcritos no Parecer Jurídico e seguem as determinações da Circular SUSEP Nº483, de 6 de janeiro de 
2014 e podem ser demonstradas como segue: 
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(a) Os saldos das provisões constituídas são os seguintes: 
 
Contingências tributárias 
 
      30/06/2014      31/12/2013 
             
Probabilidade 
de perda  

Valor 
em risco  

Nº de 
casos  

Valor 
provisionado  

Valor 
em risco  

Nº de 
casos  

Valor 
provisionado 

             
Remota  195  2    190  2   
Possível  290  6    530  10   
Provável   472  2  472  463  2  463 
             
  957  10  472  1.183  14  463 
 
Em 30 de junho de 2014 das 10 causas relacionados a tributos, uma refere-se ao processo da COFINS 
relativo às contribuições no período de fevereiro de 1999 a março de 2001, três referem-se aos processos 
de PIS relativos às contribuições no período de maio de 1994 a janeiro de 1999, quatro de IPTU, uma à 
multa PROCON e uma à ISS. 
 

(b) As movimentações das provisões são como segue: 
 
 30/06/2014  31/12/2013 
    
Saldo do início do período 463  444 
Atualização monetária 9  19 
    
Saldo final do período 472  463 
 

11 Patrimônio líquido 
 

(a) Reserva de contingências de benefícios 
 
A constituição e reversão da reserva de contingências de benefícios são efetuadas quando do 
encerramento do exercício social.  
 
Em 30 de junho de 2014, o saldo acumulado dessa reserva é de R$ 44 (2013 - R$ 44). 
 

(b) Reserva de retenção de superávit  
 
A constituição e reversão das reservas são efetuadas quando do encerramento do exercício social.  
 
Em 30 de junho de 2014, o saldo acumulado dessa reserva é de R$ 670 (2013 - R$ 670). 
 

12 Demonstração do superávit/(déficit) 
 
Efetuamos o detalhamento das principais contas da demonstração do resultado, conforme abaixo 
apresentado: 
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 2014  2013  
     
Outras receitas e despesas operacionais     
 Receitas com acordos operacionais (a) 28  31  
     
 28  31  
     
Despesas administrativas     
 Despesas com serviços de terceiros (35 ) (27 ) 
 Despesas com localização e funcionamento (11 ) (14 ) 
 Despesas com publicações (22 ) (17 ) 
 Despesas judiciais (b)   (57 ) 
     
 (68 ) (115 ) 
Despesas com tributos     
 COFINS (1 ) (2 ) 
 PIS (1)    
   Taxa de fiscalização  (8)    
   Outros tributos federais (b) (185)    
     
 (195 ) (2 ) 
     
Resultado Financeiro     
 Receitas financeiras     
  Receitas com aplicações em renda fixa 23  7  
  Receitas com crédito tributário 3  8  
  Recuperação de despesas (c)   43  
  Outras receitas financeiras   1  
     
 26  59  
 Despesas financeiras     
  Despesas com renda variável (5 ) (9 ) 
       Despesas financeiras com provisões técnicas (d)    (208 )   
  Despesas financeiras com correção contingências tributárias (9 ) (9 ) 
     
 (222)  (18 ) 
     
 (196)  41  

 
(a) Referem-se a valores de pró-labore recebidos pela Entidade, como estipulante na administração das 

apólices (Nota 8). 
 
(b) Refere-se à baixa de depósitos judiciais fiscais levantados pelo autor.  
 
(c) Referem-se principalmente a multas pagas ao regulador em anos anteriores a transferência de 
 carteira, recuperadas administrativamente. 
 
(d) Valor decorrente de condenação judicial mencionada na Nota 9 (a). 
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13 Principais ramos de atuação 
 
A Entidade vem operando apenas com o seu plano Pecúlio por Morte. Assim, segue tabela com as 
informações referentes ao referido plano: 
 

Plano  
Tábua de 

mortalidade  
Taxa de 

carregamento  
Taxa 

de juros 
       
Pecúlio por Morte  CSO - 58 Male  30%  6% a.a. 
 
Os planos registrados pela Entidade no período analisado não apresentaram incidência de despesas de 
comercialização e sinistros. 
 
 30/06/2014  30/06/2013 
    
Contribuições e prêmios para cobertura dos riscos 1  1 
% de sinistralidade 0,00%  0,00% 
 

 
 

*          *          * 
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