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Previmil Previdência Complementar S. A., de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos: Do lucro líquido 

Companhia, salvo deliberação em contrário pela Assembleia Geral. Negócios sociais: A Companhia tem como objetivo operacional a instituição, operação e manutenção de planos previdenciários nas modalidades de pecúlio e renda, e 
Principais fatos relevantes

Perspectivas futuras

Capacidade Financeira: De 
Previmil Previdência Complementar S.A

A Administração.

ATIVO 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE  15.542.054  22.249.905 
Disponível  249.648  404.908 

Caixa e bancos 
Aplicações  4.433.075  16.266.869 
Créditos das operações com previdência 
complementar  526.714  517.458 

Valores a receber
Títulos e créditos a receber  10.324.493  5.049.010 

Despesas antecipadas  8.124  11.660 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  37.861.053  28.636.827 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  33.160.245  23.791.142 
Aplicações  10.865.226  - 
Títulos e créditos a receber  22.295.019  23.791.142 

Investimentos  206.887  206.887 
Imóveis destinados a renda 

Imobilizado  4.493.921  4.638.798 
Imóveis de uso próprio 
Bens móveis 

TOTAL DO ATIVO  53.403.107  50.886.732 

P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE 24.236.903  13.699.109 

Contas a pagar 14.858.159  3.886.970 

Impostos e encargos sociais a recolher 
Encargos trabalhistas
Impostos e contribuições 

Débitos de operações com previdência 
complementar  36.179  35.322 
Contribuições a restituir

Depósitos de terceiros  454.002  578.205 
Provisões técnicas – previdência 
complementar  8.888.563  9.198.612 
Planos bloqueados
Planos não bloqueados

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  1.604.286  12.520.258 
Contas a pagar  -  10.197.067 

 - 
Provisões técnicas – previdência 
complementar  244.152  249.436 
Planos bloqueados
Planos não bloqueados

Outros débitos  1.360.134  2.073.755 
Provisões judiciais

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27.561.918  24.667.365 
Capital social

TOTAL DO PASSIVO 53.403.107  50.886.732 

 31/12/2014 31/12/2013

Constituição da provisão de benefícios a conceder
Receitas de contribuições e prêmios de VGBL  24.636  53.610 

Benefícios retidos
Custos de aquisição

Contribuições para cobertura de riscos

Prêmios ganhos  6.152.164  5.931.959 
Sinistros ocorridos
Despesas administrativas 
Despesas com tributos 

Resultado operacional  4.858.081 3.986.727
Ganhos ou perdas com ativos não correntes

Resultado antes dos impostos e participações  4.843.978  3.975.949 
Imposto de renda
Contribuição social

LUCRO LÍQUIDO  3.796.135  1.977.441 
Quantidade de ações

LUCRO LIQUÍDO POR AÇÃO  0,18  0,10 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DISCRIMINAÇÃO
CAPITAL 
SOCIAL

AUMENTO DE 
CAPITAL EM 
APROVAÇÃO

RESERVAS 
DE LUCROS

LUCROS OU 
PREJUÍZOS 

ACUMULADOS TOTAL
SALDOS ANTERIORES EM 01 DE JANEIRO DE 2013  18.000.003  -  1.905.163  -  19.905.166 

 -  -  -  3.254.400 
 -  -  -  1.748.922 

 Aumento de capital)  -  -  -  (1.748.922)
 -  -  -  1.977.441 

 -  -  - 
Dividendos  -  -  -  (469.642)

 -  -  - 
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  23.003.325  -  1.664.040  -  24.667.365 
SALDOS ANTERIORES EM 01 DE JANEIRO DE 2014  23.003.325  -  1.664.040  -  24.667.365 

 -  -  -  3.796.135 

 -  -  - 
Dividendos  -  -  -  (901.582)

 -  -  - 
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  23.003.325  -  4.558.593  -  27.561.918 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

31/12/2014 31/12/2013
 Atividades operacionais 

 Ajustes para: 

 Variação nas contas patrimoniais 

 Despesas antecipadas 
 Custos de aquisição diferidos  - 

 Impostos e contribuições 
 

 complementar 
 Depósitos de terceiros 

 (315.333)
 Provisões judiciais 

 Caixa gerado (consumido) pelas operações  783.587 (3.238.078)
 Caixa líquido gerado (consumido) nas   
 atividades operacionais  783.587 (3.238.078)
 Atividades de investimento 
 Pagamento pela compra: 

 Caixa líquido gerado (consumido) nas  
 atividades de investimento  (37.265)  (46.845)

 Aumento de capital  - 
 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 

 Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 (901.582)  2.784.758 

 Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa  (155.260)  (500.165)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

31/12/2014 31/12/2013
Resultado líquido do exercício  3.796.135  1.977.441 

 -  - 
 -  - 

(Quando reconhecidas pela equivalência patrimonial)   
Resultado abrangente do exercício  3.796.135  1.977.441 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisg ç

 1 Contexto Operacional: 

 2 Resumo das Principais Práticas Contábeis: As 
políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os exercí-
cios apresentados nas demonstrações contábeis. a) Base de preparação: Em 

preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando 
referendados pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas 
em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida 
Circular. b) Base para avaliação e moeda funcional: A moeda funcional da 

reais e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo histórico, com 

resultado; c) Uso de estimativas e julgamento: A preparação das demons-
trações contábeis de acordo com as normas do CPC requer o uso de certas 

-
nistração da Companhia, no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior com-

-
tivas para as demonstrações contábeis estão divulgadas nas notas explicativas, 

judiciais. d) Aplicações: 

-

-

-
-
-

-

-
-

e) Créditos 
das operações com previdência complementar - valores a receber: -
nhecidos na rubrica:  Consignação de Órgãos Averbadores quando da emis-

a participantes: -
turos são registrados em conjunto com o valor principal das operações e de-

g) Imobilizado: 

acumulada e perdas de redução de valor recuperável acumulada quando apli-

pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil 
-

-
do do exercício a medida que são incorridos. Gastos com reformas e melhorias 
que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo imobili-

-
todo linear e de acordo com as seguintes taxas anuais para os exercícios cor-

h) Impairment de 

tributários, são revistos no mínimo semestralmente para determinar se há algu-
-

tado do exercício se o valor contábil de um ativo exceder seu valor recuperável. 
i) Provisões técnicas: I - Previdência complementar aberta: Provisão de 

pagamento das rendas vincendas. Corresponde ao valor presente das obriga-

-
culada com base nos avisos recebidos em decorrência de eventos já ocorridos, 

-

-

pendentes de resgates, provisão de planos resgatáveis cancelados sem solici-
tação de resgates e contribuições descontadas indevidamente. As provisões 

aos pagamentos de benefícios, referentes aos contratos de previdência com-
plementar. II - Teste de adequação de passivo (TAP): Esse teste foi elabora-

de caixa futuro foram levadas em consideração, para a estimativa dos valores 
das contribuições e dos benefícios futuros, as taxas originais das tábuas dos 

-
cia de Seguros Privados - SUSEP, para cada indexador de sua obrigação. Após 

-
sal Vitalícia por Sobrevivência na Provisão de Benefícios a Conceder no mon-

 III - 
Análise de sensibilidade: 

observados, conclui-se que o único impacto na Companhia seria a oscilação da 

ocorrida no resultado.
Taxa de juros 

(+1,5%)
Taxa de juros 

(-1,5%)
Sinistralidade 

(+2,0%)
Contribuições Registradas

- - -

Contribuições Futuras
- - -

j) Passivos contingentes: São constituídos levando em conta: a opinião dos 

perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de re-
cursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 

como de perda possível e remota não são reconhecidos contabilmente, sendo 
apenas divulgados em notas explicativas. k) Imposto de renda e contribuição 
social: -

lucro tributável do exercício, calculado com base nas alíquotas vigentes na data 
de balanço). l) Provisões trabalhistas: 
calculada e reconhecida mensalmente com base nos vencimentos vigentes à 

empregados, acrescido dos respectivos encargos sociais; m) Resultado: 

contrapartida do resultado do exercício.  3 Gerenciamento de riscos: a) Intro-
dução: 
mercado e operacional, proveniente de suas operações e que poderiam afetar 

sobre: a exposição ao risco e como ele surge, os objetivos, políticas, processos 
Estrutura de 

gerenciamento de riscos: A Companhia adota o gerenciamento de riscos 

-

mensuração e mitigação dos riscos. b) Risco de subscrição: 

momento da elaboração de sua política de subscrição no que se refere às in-

contratos de planos previdenciários permite o acompanhamento e a adequação 
das tarifas praticadas, bem como avaliar a eventual necessidade de alterações. 

-

processo engloba a análise do risco de subscrição em três etapas: aceitação 

condições da proposta) e monitoramento (acompanhamento das decisões para 

passivos e de sensibilidade para cenários projetados permite analisar o impacto 

uma possível mudança no cenário que possa agravar os riscos assumidos. c) 
Risco de crédito: 
Participantes: Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento 

continuamente a análise das operações, seguindo as políticas determinadas 

dos dados do tomador, com aplicação de mecanismos clássicos de avaliação de 

títulos, de honrar seus compromissos com os investidores. Essa situação pode 

Companhia considera esses fatores na escolha dos seguimentos de mercado 
-

-
d) 

Risco de liquidez: 
da Companhia saldar os seus compromissos quanto aos sacrifícios ocasionados 
na transformação de um ativo em caixa necessário para quitar uma obrigação. 

passivos, considerando principalmente os vencimentos e a estrutura de classes 
dos passivos, em comparação com os ativos. A carteira de investimentos segue 

permite apontar com antecedência possíveis necessidades de alterações nas 

melhor expectativa quanto à data de liquidação dessas obrigações, levando 
em consideração o histórico de liquidação de sinistros passados e o período de 
expiração do risco dos contratos de previdência.

Descrição
0 a 3 Meses e  

Sem Vencimento 3 a 6 Meses 6 a 12 Meses
12 a 24 
Meses

Acima de 24 
Meses Total

Caixa e equivalentes de caixa 249.648 - - - - 249.648
Disponível - - - -

3.053.700 - - 10.865.226 - 13.918.926
Quotas de fundos de investimentos - - - -

- - - -
- - 1.379.375 - - 1.379.375
- - - -

Créditos das operações com previdência 526.714 - - - - 526.714
Consignações de órgãos averbadores - - - -
Títulos e créditos a receber 3.454.198 2.286.845 4.535.032 7.189.198 14.825.561 32.290.834

7.284.260 2.286.845 5.914.407 18.054.424 14.825.561 48.365.497

Contas a pagar 14.858.159
- - - - 36.179

Depósitos de terceiros - - - - 454.002
- - - - 1.360.134

9.132.715
7.961.135 241.550 11.284.978 888.277 5.465.249 25.841.189

e) Risco de mercado: 
-

f) Risco 
operacional: -
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eventos de perdas decorrentes do risco operacional, assegurando o correto tratamento mediante as origens/causas, para a avaliação, monitoramento e controle 
do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo; e estabelece reuniões  com os gestores, visando ações corretivas e preventivas do risco 
operacional. 

CATEGORIA 
No período

Valores de mercado  
em 31 de dezembro de 2014
Faixas de vencimento - dias

Taxa de juros  
Contratada

Percentual por  
categoria 

Valores  
de custo 

Resultado não
Realizado perda/
ganho no período Parâmetro utilizado Indeterminado

De 181 a 
365

Acima de 
365

Títulos a valor justo por meio do 
resultado 3.053.700 - 10.865.226  90,98% 13.190.664 -  

- - - - Valor da quota
- - Selic -

Mantidos até o vencimento - 1.379.375 - 9,02% 1.348.765
- - Selic -

Montante 3.053.700 1.379.375 10.865.226  100,00% 14.539.429 -  

CATEGORIA 
No período

Valores de mercado  
em 31 de dezembro de 2013
Faixas de vencimento - dias

Taxa de juros  
contratada

Percentual por 
Categoria 

Valores de 
custo

Resultado não
realizado perda/

ganho no período Parâmetro utilizado Indeterminado
De 181 a 

365
Acima de 

365
Títulos a valor justo por meio do 
resultado 3.401.296 4.574.426 -  49,03% 7.602.053 -  

- - - - Valor da quota
- - -

Mantidos até o vencimento - 8.291.147 -  50,97% 7.941.942 -  
- - -

Montante 3.401.296 12.865.573 -  100,00% 15.543.995 -  

Discriminação
Saldo em

Aplicações Resgates Rendimentos/atualizações
Saldo em

31/12/2013 31/12/2014
Valor justo por meio do resultado 7.975.722 17.146.408 (12.318.409) 1.115.205 13.918.926

- -

- -
-
- -

Mantidos Até o vencimento 8.291.147 1.348.765 (8.700.000) 439.463 1.379.375
- -

- -
Total 16.266.869 18.495.173 (21.018.409) 1.554.668 15.298.301

Discriminação
Saldo em

Aplicações Resgates Rendimentos/atualizações
Saldo em

31/12/2012 31/12/2013
Valor justo por meio do resultado 6.560.346 32.943.861 (32.467.264) 938.779 7.975.722

- -
- -

Mantidos Até o vencimento 7.718.902 7.941.942 (8.000.000) 630.303 8.291.147

Total 14.279.248 40.885.803 (40.467.264) 1.569.082 16.266.869

Não Circulante
Provisões não relacionadas a benefícios – cíveis 31/12/2014 31/12/2013
No início do exercício 180.589 174.418
- Provisões adicionais

130.971 180.589
Não relacionadas a benefícios

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quanti-
dade

Valor
Quan-
tidade

Valor
Reclama-

do Provisão Reclamado
Provi-
são

Perda provável
Perda possível - 15 -
Perda remota - -

Total 351 6.491.138 130.971 329 5.608.286 180.589
b) Provisões Fiscais: 

-

Não Circulante
31/12/2014 31/12/2013

No início do exercício 1.623.808 1.453.958
- Provisões adicionais

-
-

975.955 1.623.808

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quanti-
dade

Valor
Quanti-

dade

Valor
Recla-
mado Provisão

Reclama-
do Provisão

Perda possível 5
Perda remota - - - 1

Total 5 838.731 975.955 5 1.423.350 1.623.808
c) Provisões Trabalhistas: 

pendente de recursos processuais.
Não Circulante
Provisões trabalhistas 31/12/2014 31/12/2013
No início do exercício 269.358 -
- Provisões adicionais

-
253.208 269.358

Provisões trabalhistas

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quan-
tidade

Valor
Quan-
tidade

Valor
Recla-
mado

Provi-
são

Recla-
mado

Provi-
são

Perda provável
Total 2 50.000 253.208 2 50.000 269.358

15 Capital social: -

proposta pela Administração, e desta, transferidos para a rubrica Dividendos a 
Pagar, quando deliberado em Assembleia Geral. 16 - Resultado apurado: 

-

17 - Dividendos: -

(sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de 
deliberação em contrário, da Assembleia Geral.
Cálculo Sobre Resultado Apurado no Exercício 31/12/2014 31/12/2013
Lucro Líquido Apurado no Exercício 3.796.135 1.977.441

Base de Calculo dos Dividendos 3.606.328 1.878.569
Dividendos Propostos 901.582 469.642
18 Patrimônio líquido ajustado - PLA e capital mínimo requerido - CMR: 

legais e regulamentares vigentes nas respectivas datas de levantamento das 
demonstrações contábeis.

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Resolução CNSP N° 283 e 302/2013 282 e 283/2013
Patrimônio líquido 27.561.918 24.667.365
Despesas antecipadas não relacionadas a 
resseguro
Imóveis de renda rurais (1) (1)
Patrimônio líquido ajustado - PLA 27.553.793 24.655.704
Capital base 15.000.000 7.200.000
Capital de risco total 4.154.991 3.616.749

Parcela de risco de subscrição
Parcela de risco operacional
Capital mínimo requerido - CMR 15.000.000 7.200.000

12.553.793 17.455.704
Liquidez em relação ao CMR 3.000.000 -
19 Detalhamento das contas do resultado: 
seus saldos, detalhamos as rubricas de resultado a seguir:
Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Benefícios retidos (2.013.473) (2.389.201)
Administrativos

Sinistros ocorridos (339.044) (163.733)
Administrativos

Custos de aquisição (473.038) (497.660)
Corretagem -
Custeamento de vendas

Despesas administrativas (7.101.695) (7.597.581)
Pessoal próprio
Serviços de terceiros

Publicidade e propaganda
Publicações
Donativos e contribuições

Despesas com tributos (939.527) (1.111.912)
Impostos
Contribuições

12.848.923 13.437.315

(5.292.670) (5.027.787)

(4.639.833) (4.460.246)

-

Outras receitas e despesas operacionais 373.638 (516.267)
Outras receitas operacionais 711.216 13.227

Outras despesas operacionais (337.578) (529.494)

-
 

Antonio Carlos Martin - Diretor  
Carlos José Monteiro Chaves  - Diretor 
Lourival Amâncio de Souza  - Diretor 
Oriovaldo Pereira Lima Filho - Diretor 

 Cristiane Frazão Lobo -  
Humberto Velloso Martins Junior - 

 5 - Créditos das operações com previdência complementar: a) Represen-
tada pelas rubricas e valores, a saber:

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
- Consignação de órgãos averbadores
- Contribuições riscos vigentes não recebidos

Total 526.714 517.458
b) Movimentação no exercício:
Movimentação dos créditos das operações 
com previdência complementar 31/12/2014 31/12/2013
Saldo no início do exercício 517.458 70.823
Prêmios emitidos

526.714 517.458

c) Composição - redução ao 
valor recuperável

Faixas dos créditos vencidos
Totais

31/12/2014 31/12/2013

Total 640.415 456.831
 6 Outros Créditos: 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Outros créditos - ativo circulante 31.118 43.928
- Adiantamentos a funcionários
- Adiantamentos administrativos
- Saldos bancários bloqueados por decisão judicial
Outros créditos operacionais - ativo não circulante 7.271 7.235
- Saldos bancários bloqueados por decisão judicial

Total 38.389 51.163

administrativos em curso, dentre esses, para alguns foram efetuados depósitos 
judiciais e/ou recursais, apresentando a seguinte posição:

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
272.239 370.380

- Ações trabalhistas 31.511
- Ações cíveis - relacionadas a benefícios
- Ações cíveis - não relacionadas a benefícios

 
   recursais)
 8 Imobilizado: Constituído pelas rubricas, a saber:

Discriminação

31/12/2014  
Custo/ 

aquisição

Deprecia-
ção acu-
mulada

31/12/2013 
Custo/ 

aquisição

Deprecia-
ção acumu-

lada
Imóveis 4.870.834 (513.704) 4.870.834 (384.457)
- Imóveis de uso próprio
Bens Móveis 559.001 (422.210) 642.021 (489.600)
- Equipamentos

-
sílios

Total 5.429.835 (935.914) 5.512.855 (874.057)

 9 Obrigações a pagar: Constituído pelas rubricas, a saber:
Descrição 31/12/2014 31/12/2013

Obrigações a pagar – circulante 14.096.283 3.245.441

- Alugueis a pagar
- Dividendos propostos
- Outras obrigações a pagar 13.132.193 2.698.752
 - Seguros a pagar

 - Parcela Devida a cada Associado Ativo - PDAA -

Obrigações a pagar - não circulante - 10.197.067
-

10 
Inexigibilidade da contribuição social previdenciária: 
ativo em ações que discutem a inexigibilidade da contribuição social previdenciária: 

da contribuição, assim como declarar o direito de compensar valores indevidamente 

dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente (antes da 

compensar valores indevidamente recolhidos sobre as verbas: i - valores pagos a 
-

declarar o direito de compensar valores indevidamente recolhidos sobre os valores 
pagos a titulo de adicionais de: i - horas-extras, adicionais noturno, de periculosida-

pendente de recursos processuais, e com base nos argumentos esposados aliados 
ao posicionamento jurisprudencial, os assessores jurídicos externos indicam que a 
possibilidade de êxito pode ser enquadrada como provável. Diante do provável êxito 

11 Imposto de renda e contribuição social
Cálculo sobre resultado apurado no exercício 31/12/2014 31/12/2013
Lucro líquido apurado no exercício 4.843.978 3.975.949
(+) Adições
(-) Exclusões

Contribuição social 283.723 535.370
Imposto de renda 764.120 1.463.138

12 Depósitos de terceiros: Saldo constituído, a saber:
Faixas de Cobrança antecipada de prêmios Outros depósitos Totais

Recebimento 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Total 82.544 246.578 371.458 331.627 454.002 578.205
13 Provisões técnicas: a) Cálculo: 

Descrição PMBAC PMBC PSL PPNG PVR PDR PCC IBNR OPT TOTAL
Saldo em 31/12/2013 249.436 6.271.318 1.082.502 471.929 352.549 168.094 282.050 570.170 - 9.448.048
Constituições decorrentes de contribuições - - - - - - -
Aviso de sinistros - - - - - - -
Pagamento de benefícios - - - - - - - -
Ajuste de estimativa de sinistros - - - - - - - -

- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - -

-
Saldo em 31/12/2014 244.151 5.535.764 1.386.818 467.816 306.225 136.069 223.396 832.476 - 9.132.715

Descrição PMBAC PMBC PSL PPNG PVR PDR PCC IBNR OPT TOTAL
Saldos em 31/12/2012 282.169 7.239.080 868.989 459.350 292.748 158.842 - 563.646 280.734 10.145.558
Constituições decorrentes de contribuições - - - - - - -
Aviso de sinistros - - - - - - -
Pagamento de benefícios - - - - - - - -
Ajuste de estimativa de sinistros - - - - - - - -

- - - -
- - - - - - - -
- - -

-
Saldo em 31/12/2013 249.436 6.271.318 1.082.502 471.929 352.549 168.094 282.050 570.170 - 9.448.048
b) Cobertura:

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Total a garantir - cobertura provisões técnicas 9.132.715 9.448.048
Ativos garantidores vinculados à SUSEP 

- Quotas de fundos de investimentos
- Imóveis - liquido de depreciação

Total 14.663.581 11.452.361

das provisões técnicas 5.530.866 2.004.313
Ativos garantidores - liquidez em relação ao CMR 3.000.000 -

em relação ao CMR 2.530.866 2.004.313
14 Outros débitos: a) Provisões cíveis: 

foram: 
e 
externos, e consubstanciado no histórico de desfechos de decisões judiciais 

-
panhia, na jurisprudência e na existência de sumula de tribunais superiores sobre 

Circulante
Provisões relacionadas a benefícios - cíveis 31/12/2014 31/12/2013
No início do exercício 32.271 14.797
- Provisões adicionais

39.506 32.271
Relacionadas a benefícios

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quanti-
dade

Valor
Quan-
tidade

Valor
Reclama-

do
Provi-
são

Reclama-
do

Provi-
são

Perda provável
Perda possível - 3 -
Perda remota 31 - -

Total 43 1.311.848 39.506 39 1.157.988 32.271




