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A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Capef),
fundada em 1967, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC,
indeterminado sob a forma de sociedade simples e pessoa jurídica de direito
privado, que tem como objetivo principal assegurar benefícios de suplementação
de aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez e por idade aos
participantes aposentados pela Previdência Social que sejam funcionários e
ex-funcionários dos patrocinadores Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB),
Patrocinador-Fundador; Caixa de Assistência dos Funcionários do BNB (Camed);
e a própria Capef, bem como benefícios de suplementação de pensão e pecúlio

 
A Capef administra 02 (dois) planos de benefícios e um plano de gestão
administrativa, conforme apresentados abaixo:

Cadastro Nacional dos Planos de Benefícios da Superintendência Nacional
capitalização no cálculo atuarial das provisões matemáticas relativas a todos
encontra-se fechado ao ingresso de novos participantes desde 26/11/1999.
Em 31 de dezembro de 2015, o plano possuía 1.761 participantes ativos
(1.981, em 2014), 3.728 participantes assistidos (3.584, em 2014) e 1.163


Plano de Contribuição Variável I, inscrito sob o nº 20.100.014-19 no CNPB
da PREVIC, iniciou suas operações em 19/05/2010 e conjuga características

atuarial das provisões matemáticas relativas aos benefícios programados e
o regime de repartição de capitais de cobertura para os demais benefícios

Em 31 de dezembro de 2015, contava com 5.281 participantes ativos (4.791,
em 2014), 73 participantes assistidos (1, em 2014) e 15
pensão (10, em 2014).

As Entidades de Previdência Complementar (EFPC) adotaram, a partir de





n.º 28, de 26 de janeiro de 2009, em seguida revogada pela Resolução CNPC
nº 8, de 31 de outubro de 2011.
A mudança na legislação objetivou orientar e padronizar os registros
contábeis das EFPCs, de acordo com os princípios fundamentais da
Contabilidade e também em relação à convergência do padrão contábil
brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade   
   aprofundar a transparência e facilitar ao
participante a leitura na divulgação de números, custos e resultados dos
planos de previdência.
A alteração mais relevante se deu no âmbito administrativo com a criação
do Plano de Gestão Administrativa – PGA para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar – EFPC. As entidades foram obrigadas pelas
novas regras a divulgar separadamente balanços e demonstrações de cada
um dos planos que administra, conforme prevê a legislação.
O Plano de Gestão Administrativa (PGA) é uma entidade contábil que
possui um balancete próprio, com maior detalhamento nas despesas
administrativas e responsável pela gestão administrativa cotidiana por meio
de um regulamento próprio, conferindo-lhe assim maior transparência.

 
A escrituração contábil é centralizada na sede da Capef e está revestida das
formalidades legais, sendo escriturada em livros obrigatórios capazes de assegurar
sua exatidão.
As demonstrações contábeis estão apresentadas por plano de benefícios,
consolidadas em moeda corrente e apresentadas em atendimento às práticas
contábeis adotadas no Brasil elaboradas pelos órgãos normativos e reguladores das
CGPC Nº 29, de 31 de agosto de 2009; Instrução SPC Nº 34, de 24 de setembro
de 2009, alterada pela Instrução DC/PREVIC Nº 5, de 08 de setembro de 2011 e
Instrução MTPS/PREVIC No. 25, de 17 de Dezembro de 2015; a Resolução CNPC Nº
8, de 31 de outubro de 2011, alterada pela Resolução CNPC Nº 12, de 19 de agosto
de 2013 e, quando aplicável, aos pronunciamentos, interpretações e orientações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e homologados pelos
órgãos reguladores. Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de
ativos e passivos de curto e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração
ciclo operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a apresentação
de ativos e passivos é segregada em três atividades (Gestão Previdencial,
Gestão Administrativa e o Fluxo dos Investimentos), formando um conjunto de
informações que caracterizam os processos destinados à realização dos objetivos
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de forma a proporcionar
circulante e não circulante, em conformidade com o item 63, da NBC T 19.27.

demonstrações: Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração da Mutação
do Patrimônio Social, Demonstração do Ativo Líquido dos Planos de Benefícios,
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido dos Planos de Benefícios,





Demonstração das Provisões Técnicas dos Planos de Benefícios e Demonstração
do Plano de Gestão Administrativa.
Os ajustes e eliminações necessários à consolidação das Demonstrações
Contábeis foram realizados de acordo com o item 29 do Anexo A da Instrução
MPS/SPC No. 34, de 24/09/2009. As contas passíveis desses ajustes e eliminações,
“Compensações de Fluxos Previdenciais”, “Participação no Plano de Gestão
Administrativa” e “Participação no Fundo Administrativo PGA”.
As Demonstrações Contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a
milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.
A Entidade elabora e envia mensalmente à PREVIC, os balancetes dos Planos de
Benefícios e de Gestão Administrativa, além de um balancete consolidado da
Entidade.
 
As práticas contábeis seguem princípios, métodos e critérios uniformes em relação
às Demonstrações Contábeis do exercício social anterior.
Os registros contábeis respeitam a autonomia dos planos de benefícios, sendo
Plano de Gestão Administrativa.
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas, incluindo
expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com
as circunstâncias. No futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas e
premissas, e os valores de realização somente serão conhecidos por ocasião da
sua liquidação. As principais mensurações patrimoniais que utilizam estimativas
por parte da administração são: provisões para contingências judiciais e provisões
matemáticas.
As principais práticas contábeis adotadas na Capef estão assim resumidas:

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas pelo regime de
competência, exceto as contribuições do Plano de Contribuição Variável I que são
registradas pelo regime de caixa, conforme consente o item 8.1 do Anexo C –
Normas Gerais da Resolução CNPC Nº 8, de 31 de outubro de 2011.


Registra as disponibilidades existentes em Caixa e Equivalentes de
Caixa, inclusive os cheques emitidos em poder da tesouraria.

Este grupo contempla, essencialmente, adiantamentos concedidos
de responsabilidade de patrocinadores, participantes ativos e
assim como os depósitos judiciais/ recursais relativos às contingências
previdenciais.






Neste grupo estão registrados os direitos a receber da Gestão
Administrativa referente aos adiantamentos concedidos aos
empregados, adiantamentos efetuados a terceiros para serem
receber de terceiros, assim como os depósitos judiciais/recursais
relativos às contingências administrativas.


Refere-se aos recursos garantidores dos planos previdenciais e
aos recursos administrativos aplicados nos diversos segmentos:
títulos públicos, créditos privados e depósitos, ações, fundos de
investimento, investimentos estruturados, imóveis, empréstimos
nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, alterada pelas Resoluções
3.846, de 25/03/2010 e 4.275, de 31/10/2013 e 4.449 de 20/11/2015,
todos do Conselho Monetário Nacional – CMN. Os títulos da CAPEF
até o vencimento”; a parcela dos ativos que está destinada para a

vencimento, respeitam o estudo de    –
ALM da Entidade.

 
Nessa conta são lançados investimentos em títulos do
governo, tais como Notas do Tesouro Nacional (Séries B,
C e F), Letras do Tesouro Nacional e Letra Financeira do
Tesouro. Atualmente os planos administrados pela CAPEF
possuem alocações em Notas do Tesouro Nacional (Série
B), que é indexada pela variação do IPCA, e Letra Financeira
do Tesouro – LFT, esta atualizada pela variação da Selic.
Os valores desses ativos registrados na categoria títulos
para negociação são obtidos a partir da divulgação dos
Preços Unitários das taxas indicativas, colhidas junto ao
 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais – ANBIMA. Os ativos registrados
na categoria mantidos até o vencimento têm seus valores
calculados com base nas taxas das operações de aquisição
dos respectivos títulos.

Este grupo incorpora as aplicações em Depósito a Prazo com
Garantia Especial – DPGE, Letras Financeiras Subordinadas LF
e Debêntures. As aplicações em DPGE são investimentos que
contam com a garantia, de até R$ 20 milhões por instituição

as debêntures são títulos de crédito que podem ser emitidos
por sociedades por ações de capital aberto. Os valores desses
ativos registrados na categoria títulos para negociação são
obtidos a partir da divulgação dos preços unitários das taxas





indicativas, colhidas junto ao  da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA.
Os ativos registrados na categoria mantidos até o vencimento
têm seus valores calculados com base nas taxas das operações
de aquisição dos respectivos títulos.

As ações integrantes dessa conta são avaliadas pelo valor
de mercado, com base na cotação de fechamento do
último pregão do ano da Bolsa de Valores de São Paulo,
conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários –
Resolução nº 25, de 30 de junho de 2008 do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar – CGPC.



relacionados aos fatores de riscos que dão nome à
classe. Fazem parte desses ativos: os títulos da dívida
pública mobiliária federal; os títulos das dívidas
públicas mobiliárias estaduais e municipais; os títulos
coobrigação de instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil BACEN; os depósitos em
poupança em instituições autorizadas a funcionar pelo
de emissão de companhias abertas, incluídas as Notas
de Crédito à Exportação - NCE e Cédulas de Crédito
à Exportação (CCE); as obrigações de organismos
recebíveis de emissão de companhias e as cotas de
fundos de investimento em direitos creditórios e as
cotas de fundos de investimento em cotas de fundos
de investimento em direitos creditórios. Parte dos
Títulos Públicos indexados a IPCA e todos os DPGEs e
LFs estão contabilizados como títulos mantidos até o
vencimento, considerando que permanecerão em
carteira até o vencimento, procedimento respaldado
no Demonstrativo Atuarial – DA.
A Resolução CGPC nº 15, de 23 de agosto de 2005,
estabelece que a Entidade poderá vender os títulos
até o vencimento” apenas se a venda for realizada
simultaneamente à aquisição de títulos da mesma
natureza com prazo de vencimento superior e em
montante igual ou superior ao do título alienado.

São classificados como fundos de ações, aqueles que
aplicados em ações. Os fundos são contabilizados
diariamente pela variação das quotas. As ações





integrantes desses fundos são avaliadas pelo valor
de mercado com base na cotação de fechamento
do último pregão do ano da Bolsa de Valores de São
Paulo, conforme Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM nº 465, de 20 de fevereiro de 2008
e ratificado pela Resolução nº 25, de 30 de junho
de 2008 do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar – CGPC.

possuem políticas de investimentos que envolvem
vários fatores de risco, pois combinam investimentos
outros. O Fortaleza Multimercado FI é contabilizado
diariamente pela variação das quotas.

São fundos que investem em uma comunhão de
recursos destinados à aquisição de ações, debêntures,
bônus de subscrição, ou outros títulos de valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações
de emissão de companhias, abertas ou fechadas,
participando do processo decisório da companhia
estratégia e na sua gestão, notadamente através da
indicação de membros do Conselho de Administração.

São fundos que investem em empreendimentos
imobiliários (edifícios comerciais,  ,
hospitais, etc.). O retorno do capital investido se dá
por meio da distribuição de resultados do fundo ou
pela venda das suas cotas do fundo, que podem ser
negociadas na bolsa de valores.

Os investimentos imobiliários estão registrados pelo
custo de aquisição histórico ou pelo valor de reavaliação,
determinado por perito independente, para imóveis
adquiridos há mais de três anos. Do saldo individual de
cada ativo, é subtraída a depreciação acumulada e são
adicionados, eventualmente, valores de reformas realizadas,
estas igualmente contabilizadas pelo custo de aquisição
original, tudo em consonância com as determinações
CGPC e do CMN.
Os imóveis componentes da carteira são reavaliados
no mínimo a cada três anos, em consonância com
determinações da Instrução No. 34, de 24 de Setembro de
2009, em seu anexo A, item II Procedimentos Contábeis,
subitem 19.
O valor da depreciação é calculado pelo método linear,





com taxas diferenciadas para cada endereço, tomando-se
por base a vida útil remanescente do ativo determinada
pelo laudo de avaliação emitido por pessoas físicas ou
jurídicas legalmente habilitadas, não vinculadas direta ou
indiretamente à Capef ou as suas patrocinadoras e/ou a
seus administradores.
Os direitos obtidos através da alienação a prazo de imóveis
são registrados observando-se o valor atualizado do saldo
devedor do promitente comprador à luz do respectivo
contrato, deduzida a provisão para perdas, estas limitadas
ao valor de mercado atribuído gerencialmente às unidades
imobiliárias envolvidas na transação de venda a prazo com
registro de inadimplência.
Por sua vez, os direitos decorrentes de aluguéis a receber,
encargos e pagamentos a recuperar são igualmente
contabilizados pelo seu valor atualizado.
Para as rubricas de direitos creditórios diversos, aplica-se
gradativamente a provisão para devedores duvidosos,

receita superior a 360 dias, tudo em consonância com as
determinações legais emanadas da Instrução MPS/SPC nº.
34, de 24 de setembro de 2009, na qual se baseia o quadro
demonstrado a seguir:
 
Escala de Percentual de Provisão para Devedores Duvidosos

























pelo valor contratado, acrescido dos encargos pactuados,
com a inclusão ainda de encargos por eventuais atrasos.
A provisão de devedores duvidosos da carteira de
gradativa similar à do quadro I, ver nota 5.3.5 e 5.3.6.

pelas provisões efetuadas para a cobertura de perdas
decorrentes de duas naturezas: (1) do valor segurado,





quando o saldo devedor do imóvel exceder ao limite
máximo contratado com companhia seguradora; (2) da
política de deságio, que pode decorrer do recálculo do
antecipada, ao se substituir a taxa de juros contratual, de


Corresponde aos valores desembolsados por ordem judicial,
a título de adiantamento para condução dos recursos.

A conta Outros Realizáveis é formada pelos direitos do Plano
BD decorrentes de Impostos a Compensar. (Vide nota 5.3.9).


Os bens móveis estão registrados pelo custo de aquisição,
líquido das respectivas depreciações acumuladas,
calculadas pelo método linear de acordo com a vida útileconômica estabelecida.
O bem imóvel encontra-se registrado pelo custo da
reavaliação, determinado por perito independente,
atendendo ao prazo legal de no máximo 3 (três) anos,
conforme estabelece a Instrução SPC Nº 34, de 24 de
setembro de 2009.

A rubrica Intangível foi criada pela Resolução MPS/CGPC
nº. 28, de 26 de janeiro de 2010 e mantida pela Resolução
CNPC Nº 8, de 31 de outubro de 2011 em consonância
com a convergência do padrão brasileiro de contabilidade
às normas do    

Contempla os gastos com reestruturação e implantação
de sistemas, bem como aquisição de licença de uso de
softwares que serão utilizados por mais de um exercício.


Refere-se às obrigações da Entidade, conhecidas ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias incorridos, representados por benefícios
pagar e/ou a recolher.

É representado por provisões constituídas com base em pareceres
provável, assim como os depósitos judiciais/recursais relativos às
perda possível encontram-se divulgadas em Nota Explicativa. Não





há tratamento nas Demonstrações Contábeis para as contingências
Resolução nº 1.180, de 24 de julho de 2009.

O Patrimônio Social representa os recursos acumulados para fazer
frente às obrigações dos planos. Compõe o Patrimônio Social, o
Patrimônio de Cobertura dos Planos e Fundos. O Patrimônio de
Cobertura dos Planos se subdivide em Provisões Matemáticas e
Equilíbrio Técnico.

As Provisões Matemáticas são apuradas com base em
os compromissos acumulados relativos aos benefícios
concedidos e a conceder.
a. Benefícios Concedidos – representam os compromissos
futuros da Entidade para com os participantes
aposentados e com pensões de dependentes.
b.

Benefícios a Conceder – representam os compromissos
futuros da Entidade para com os participantes em
atividade no patrocinador.


Apurado pela diferença entre o Patrimônio de Cobertura
do Plano e as Provisões Matemáticas. Na ocorrência de
superávit, deverá ser registrado em Reserva de Contingência
limite calculado pela seguinte fórmula, o que por menor:
do Passivo do Plano)] x Provisões Matemáticas.

Matemáticas atribuíveis aos benefícios cujo valor ou nível
seja previamente estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e
manutenção, bem como àqueles que adquirem caracterísdas respectivas provisões matemáticas a constituir.

conforme a seguir:
a.

Gestão Previdencial – fundos criados a partir de

b.

Gestão Administrativa – fundo constituído com a
manutenção da estrutura administrativa da Entidade. Os
pelo atuário responsável e aprovado pelo Conselho
Deliberativo a título de Custeio Administrativo para





de custear as despesas administrativas dos planos. O
fundo é formado quando as despesas administrativas
não excedem as receitas com custeio administrativo
advindos dos planos de benefícios e pela rentabilidade
do fundo aplicado.
c.

Investimentos – fundos destinados à quitação de
em caso de morte do mutuário, e de resíduos existentes
Sua constituição ocorre a partir de taxas contratuais
cobradas dos mutuários e pela rentabilidade dos
recursos do fundo aplicado.


A Capef entende que para atender seus compromissos de pagamentos de
benefícios e pensões precisa gerir seus investimentos considerando todos
os riscos que as diversas classes de ativos estão expostas, em conformidade
com as normas que regulam a gestão das entidades, com destaque para
a Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, e a Resolução CGPC nº 13, de
01/10/2004.
Em atendimento aos normativos acima, a Capef desenhou processos e
desenvolveu metodologias com vistas à execução de todas as fases da
atribuições e responsabilidades das áreas integrantes destes processos
aderentes às melhores referências de mercado, sendo frequentemente
testadas e validadas. Os parâmetros, métricas e limites de risco constam das
Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios da Capef.
A gestão integrada dos riscos é fundamental para a segurança e solidez das
operações realizadas pelos fundos de pensão. A Capef possui uma área,
Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos – ASGER, que tem por
a Entidade está exposta, a saber:
a.

Risco de Mercado: É o risco de que movimentos adversos no mercado
(variação da taxa de juros, do preço dos ativos, etc.) possam afetar o

b.

Risco de Crédito (contraparte): É o risco relacionado com a capacidade
honrar os compromissos, na forma e condições assumidas, ou de
concentração de créditos em poucos emitentes.

c.
ativos e passivos, de forma que os recursos estejam disponíveis na data
de pagamento dos benefícios e demais obrigações do plano.
d.

Risco Operacional / Legal: É o risco associado a perdas resultantes
da operação do negócio e pode ser subdividido em quatro
categorias: risco de pessoas (despreparo, negligência ou fraude);





legal (decorrente de procedimentos e rotinas que desrespeitam o
ordenamento jurídico); e risco de tecnologia (processamento de dados
sujeitos a erros e falhas de equipamentos).
e.

Risco Atuarial: É o risco que está relacionado à incapacidade do
plano de honrar os pagamentos dos benefícios devido à adoção de
tábuas atuariais inadequadas, utilização de premissas atuariais não
aderentes, cadastros desatualizados ou ainda descasamento entre
ativos e passivos.



A Lei nº 11.053/2004 introduziu alterações no sistema de
tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário.
Conforme previsto em seu artigo 5°, a partir de 01.01.2005, ficam
dispensados a retenção na fonte e o recolhimento em separado
do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos
nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e
fundos dos planos de benefícios de entidade de previdência
complementar. A partir de então, a tributação ocorre diretamente
ao participante (na fonte) quando o mesmo passa à condição
de assistido nos termos da legislação pertinente ou quando do
resgate de sua reserva de poupança.

De acordo com a Lei n o 12.154/2009, a CAPEF é obrigada ao
recolher quadrimestralmente a TAFIC, cuja finalidade é contribuir
para a cobertura dos custos com o processo de fiscalização e
supervisão, executados pela PREVIC, sobre as atividades das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, no que se
refere aos planos de benefícios previdenciários e ao plano de
gestão administrativa.

Com o advento da Lei nº 12.973/2014, a CAPEF se viu obrigada
a voltar a recolher contribuições para o PIS e COFINS, a partir
de janeiro de 2015. Não resignada com essa obrigação, a Entidade ajuizou uma ação, em outubro de 2015, por meio do
mandado de segurança, em que busca o reconhecimento da
não incidência desses tributos sobre o patrimônio que administra. Por meio de decisão liminar, a Entidade vem efetuando
esses depósitos mensalmente, até que sobrevenha a resolução
definitiva dessa ação.


Neste grupamento estão registradas, entre outros valores, as diferenças de
contribuições a receber em face de revisão no Regulamento do ano de 2003
do Plano BD (R$ 10 mil), os adiantamentos realizados a participantes que serão
restituídos ao Plano BD (R$ 213 mil), os depósitos que o Plano BD efetuou
em cumprimento a ordens judiciais (depósitos judiciais) ou para viabilizar
a defesa de seus interesses (depósitos recursais) totalizando o montante





de R$ 35.780 mil, além de valores a serem ressarcidos principalmente por
pensionistas de falecidos no Plano BD (R$ 234 mil) e no CV (R$ 19 mil).










 


























  


  





  


R$ mil
























































O saldo deste grupamento corresponde a:
a.

Contas a Receber: custeio a ser recebido dos planos de benefícios,
referente a ajustes nas contribuições dos meses de dezembro;
empréstimos de férias concedidos aos funcionários por ocasião de
férias e valores que serão ressarcidos por terceiros.

b.

Despesas Antecipadas: adiantamentos realizados a funcionários por
ocasião de férias, cuja apropriação se dará no mês de competência; cartõesrefeição de funcionários; diversas garantias de manutenção de  e
 da Capef e estoque de materiais de escritório e de limpeza que
serão reconhecidas como despesas com a sua efetiva utilização.

c.

Depósitos Judiciais/ Recursais: Valores do PIS/ COFINS recolhidos
judicialmente a partir de Novembro/2015. Ver nota 11.1.

d.

Tributos a Compensar: créditos de IRRF e CSLL mensalmente atualizados
a serem compensados junto à Secretaria da Receita Federal.


O saldo consolidado dos Investimentos, em 31 de dezembro de 2015 e
2014, está detalhado no quadro a seguir:





R$ mil

















































































Estão contabilizadas aplicações em Nota do Tesouro
Nacional, série – B, que são corrigidas pelo Índice de Preço
ao Consumidor Amplo – IPCA. Os parâmetros utilizados
na determinação dos valores das NTN-B variam em
conforme explicitado no item 4.2.4. Os títulos deste item
são integrantes dos Planos BD e CV I, na posição de 31 de
dezembro de 2015.















5.000

13.131

14.136

14.170

VENCIMENTO

5.000

13.128

14.134

14.170

VENCIMENTO

15/08/2016

5.000

13.123

14.131

14.170

VENCIMENTO

15/08/2016

5.000

13.135

14.125

14.170

VENCIMENTO

TESOURO

15/08/2016

5.000

13.130

14.107

14.170

VENCIMENTO

NTN-B

TESOURO

15/08/2022

3.000

7.883

7.931

7.965

VENCIMENTO

NTN-B

TESOURO

15/08/2022

5.000

13.118

13.199

13.276

VENCIMENTO












NTN-B

TESOURO

15/08/2016

NTN-B

TESOURO

15/08/2016

NTN-B

TESOURO

NTN-B

TESOURO

NTN-B

















NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B

TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO

15/08/2016
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/08/2050
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055








TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO
TESOURO

15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055
15/05/2055

NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B



5.000
2.000
2.000
2.000
40
660
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.500
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.200
1.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
4.000


2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
2.000
3.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
2.000
3.200
1.000
2.000
2.000
2.000















13.100
4.499
4.810
4.814
110
1.696
2.517
4.990
5.051
2.470
5.160
2.550
4.887
4.851
3.627
2.382
2.368
2.367
4.857
2.266
2.269
4.625
4.376
4.903
2.204
10.320
10.203
5.057
4.971
4.937
10.014

14.065
5.297
4.828
4.817
106
1.748
2.649
5.297
5.297
2.649
5.297
2.649
5.297
5.297
3.973
2.898
2.881
2.874
5.870
2.649
2.649
5.530
5.297
5.743
2.571
11.210
11.057
5.476
5.345
5.254
10.658

14.170
4.829
4.829
4.829
97
1.593
2.414
4.829
4.829
2.414
4.829
2.414
4.829
4.829
3.622
2.414
2.414
2.414
4.829
2.414
2.414
4.829
4.829
5.312
2.414
9.657
9.657
4.829
4.737
4.737
9.475

VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO















4.923
5.003
4.959
4.925
4.925
4.947
7.469
7.919
5.279
7.952
5.240
5.240
7.987
7.910
7.922
7.877
5.251
5.259
2.592
2.595
2.545
2.555
2.562
7.918
4.785
7.702
2.427
4.861
4.861
4.770

5.239
5.321
5.254
5.218
5.218
5.219
7.872
8.223
5.482
8.248
5.435
5.435
8.284
8.200
8.199
8.152
5.435
5.442
2.675
2.679
2.627
2.638
2.645
8.161
4.869
7.795
2.455
4.916
4.916
4.792


4.737
4.737
4.737
4.737
4.737
4.737
7.106
7.106
4.737
7.106
4.737
4.737
7.106
7.106
7.106
7.106
4.737
4.737
2.369
2.369
2.369
2.369
2.369
7.106
4.737
7.580
2.369
4.737
4.737
4.737


VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO
VENCIMENTO






Estão contabilizadas aplicações em Letras Financeiras do
Tesouro Nacional, que são títulos corrigidos pela SELIC.Os
títulos deste item são ativos integrantes das carteiras dos
Planos BD e CVI na posição de 31 de dezembro de 2015.




















LFT

TESOURO

01/09/2020

4

25

30

30

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2020

138

910

1.022

1.022

MERCADO

LFT

TESOURO

01/03/2021

479

3.159

3.547

3.547

MERCADO

LFT

TESOURO

01/03/2021

448

3.075

3.317

3.317

MERCADO

LFT

TESOURO

01/03/2020

112

789

829

829

MERCADO

LFT

TESOURO

01/03/2021

169

1.191

1.251

1.251

MERCADO

LFT

TESOURO

01/03/2021

354

2.543

2.621

2.621

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

820

6.013

6.072

6.072

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

327

2.401

2.421

2.421

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

356

2.616

2.636

2.636

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

432

3.181

3.199

3.199

MERCADO

LFT

TESOURO

01/03/2020

138

1.016

1.022

1.022

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

2.468

18.200

18.275

18.275

MERCADO

































LFT

TESOURO

01/03/2021

497

3.619

3.680

3.680

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

57

416

422

422

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

686

5.006

5.080

5.080

MERCADO

LFT

TESOURO

01/03/2021

540

3.978

3.999

3.999

MERCADO

LFT

TESOURO

01/09/2021

542

3.997

4.014

4.014

MERCADO











Estão contabilizadas aplicações em Depósitos a Prazo
com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito –
DPGE e Letras Financeiras - LF Subordinadas, pertencentes
exclusivamente ao Plano CV I. Os parâmetros utilizados na
determinação dos valores dos DPGE e LF variam em função
explicitado no item 4.2.4.







       









DPGE

Banco Mercantil do Brasil

04/04/17







4.000

4.000










VENCIMENTO

6.501

6.501




















LF

LF


Letras Financeiras
Subordinada - Banco
Safra
Letras Financeiras
Subordinada - BTG
Pactual









09/03/2022

10.000

5.000,00

5.742,84

5.743

VENCIMENTO

09/03/2022

10.000

5.000,00

5.742,84

5.743

VENCIMENTO








Estão contabilizadas, nesta conta, aplicações em Companhias
Abertas, as debêntures da Concessionária Auto Raposo
Tavares – CART e da Cia Energética de Minas Gerais – CEMIG,
pertencentes exclusivamente ao Plano CV I. Os parâmetros
utilizados na determinação dos valores das debêntures
variam em função da categoria em que os títulos estão


DEBENTURE
DEBENTURE
DEBENTURE






Consercionário Raposo
15/12/2024
Tavares
Cia Energética de Minas
15/02/2025
Gerais
Cia Energética de Minas
15/02/2025
Gerais









 



5.000

5.021,75

5.763,61

5.219

VENCIMENTO

1.000

997,59

1.131,17

1.030

VENCIMENTO

3.700

3.692,22

4.185,31

3.811

VENCIMENTO









A Carteira é composta por ações ON do patrocinador
instituidor Banco do Nordeste do Brasil – S.A pertencentes
ao Plano BD. Os papéis possuem um valor de mercado de
R$ 7.459 mil, enquanto que o valor de custo está em R$ 111
mil. Os parâmetros utilizados na determinação dos valores
das ações são suas respectivas cotações de fechamento
no último pregão da Bovespa em que foram negociadas.


A carteira de Renda Fixa dos planos administrados pela
Capef é composta pelo Banco do Nordeste Fundo de





Investimento RF Previdenciário Exclusivo, administrado
pelo BNB em gestão compartilhada com a Capef, por
cotas do fundo  , de gestão do Banco
BTG Pactual e por cotas do fundo Vinci FI Renda Fixa
Imobiliário, de gestão da , este pertencente
às carteiras próprias dos planos BD e CVI. O plano CVI
também possuía cotas do fundo BNB FIC Referenciado
DI RF cuja gestão é do BNB.
As aplicações encontram-se integralmente custodiadas

3.792, de 24 de setembro de 2009.
Segue o detalhamento da carteira de fundos de RF
consolidada:








NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
NTN-B
COMPROMISSADAS
Fundo Crédito Privado II
CONTAS PAGAR/RECEBER
TESOURARIA









Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
Tesouro Nacional
BTG Pactual
-

15/08/16
15/08/18
15/05/19
15/08/20
15/08/24
15/05/35
15/05/45
15/08/50
15/08/50
15/05/55
07/03/17
01/01/19
-

46.065
20.000
20.000
28.400
242.597
316.106
260.225
1.300
42.000
20.000
10.220
2.318.078
-



























123.375
53.470
52.686
49.905
337.605
513.686
367.181
3.268
130.764
48.252
75.569
3.036
-

129.712
55.876
54.263
78.113
607.504
815.660
622.253
3.139
161.956
47.375
75.609
2.372
235
5

130.544
55.536
54.051
76.899
633.848
765.353
614.598
3.139
101.403
47.375
75.609
2.372
235
5

0
0
0
0
0
0
0
Negociação
0
Negociação
Negociação
Negociação
-






























282 mil bloqueados judicialmente. As cotas do Banco do
Nordeste Fundo de Investimento RF Previdenciário Exclusivo
são segregadas entre dois planos da Capef, BD e PGA - Plano
de Gestão Administrativa. O Plano BD detêm 58.088.886
cotas, enquanto o PGA é detentor de 829.943 cotas.
Segue a segregação dos valores monetários das cotas do
Banco do Nordeste Fundo de Investimento RF Previdenciário
Exclusivo entre os planos de benefícios BD e CVI e PGA.
R$ mil



























O valor que compõe essa rubrica é formado pelo saldo
total de investimentos de dois fundos exclusivos do Plano
BD: o Banco do Nordeste FIA Previdenciário Exclusivo e o
Banco do Nordeste FIC FIA Previdenciário Exclusivo, ambos
tiveram suas cotas resgatadas em sua totalidade.
Em 31/12/2015 constam apenas valores a receber com
direitos de proventos de ações que constavam na carteira
dos referidos fundos e, cotas a receber decorrente de
resgates já solicitados. No caso dos direitos, estes estão
em processo de transferências para outro fundo de
propriedade do plano BD.

A rubrica Multimercado é composta pelo Fundo Fortaleza
Multimercado cujos títulos e valores mobiliários encontramse discriminados a seguir. Seu patrimônio é composto
exclusivamente por recursos do Plano BD e totaliza R$
134.671 mil em de 31 de dezembro de 2015.












  





Fundos Imobiliários

-

-

-

11.505

8.394

8.394

Negociação

Fundo de Renda Fixa

Bradesco

-

2.525.548

-

21.412

21.412

Negociação

Fundo de Renda Fixa

SulAmérica

-

635

-

33

33

Negociação

Fundo de Renda Fixa

Vinci Partrns

-

44.924

-

5.549

5.549

Negociação

FIDC

CESP(*)

15/06/17

22

6.875

1.703

1.703

Negociação

Debêntures

Transmissão Paulista

15/12/17

250.000

2.522

1.867

1.867

Vencimento

Debêntures

CEMIG

15/12/17

780.000

7.816

8.608

8.608

Vencimento

Debêntures

Conc. Auto Raposo Tavares

15/12/24

5.000

5.021

5.219

5.219

Negociação

DPGE

Banco Schahin

25/04/16

2.000

2.000

3.940

3.940

Vencimento

NTN-B

Tesouro Nacional

15/08/50

193

475

466

466

Negociação

NTN-B

Tesouro Nacional

15/08/50

5.000

12.173

14.734

12.072

Vencimento

NTN-B

Tesouro Nacional

15/08/50

1.600

3.879

4.696

3.863

Vencimento

NTN-B

Tesouro Nacional

15/05/55

1.000

2.531

2.597

2.369

Vencimento

NTN-B

Tesouro Nacional

15/05/55

2.000

5.075

5.209

4.737

Vencimento

NTN-B

Tesouro Nacional

15/05/55

1.000

2.527

2.594

2.369

Vencimento

NTN-B

Tesouro Nacional

15/05/55

3.000

7.262

7.106

7.106

Negociação

LFT

Tesouro Nacional

01/03/19

580

3.788

4.295

4.295

Negociação

LFT

Tesouro Nacional

01/03/20

720

4.703

5.332

5.332

Negociação

LFT

Tesouro Nacional

01/09/21

4.180

30.621

30.953

30.953

Negociação

-

-59

-59

-

Contas a pagar e a receber

-

-

-

Tesouraria

-

-

-



-

24

24








A carteira de Empresas Emergentes é composta por cotas
do fundo Nordeste Empreendedor administrado pelo
Banco BTG Pactual. Essa aplicação, no valor de R$ 35 mil,
em 31 de dezembro de 2015, é exclusiva do Plano BD.






Segmento composto por cotas de fundos, que investem
em empreendimentos imobiliários. Os fundos pertencem
aos Planos BD e CV I e possuem, em 31 de dezembro de
2015, R$ 13.442 mil aplicados em cotas de quatro fundos
imobiliários conforme quadros a seguir: 


R$ mil



































R$ mil



































 
A carteira de imóveis, pertencente ao Plano de Benefício
ano de 2015 com ativos distribuídos em seis estados da
federação e detendo o valor total de R$ 290.863 mil.
O Plano BD possui R$ 289.732 mil (R$ 300.201 mil, em 2014)
R$ 13.693 mil em direitos a creditos por vendas a prazo
de imóveis, sendo R$ 2.007 mil de alugueis a receber e R$
11.686 mil de valores a receber de alienações imobiliárias. O
PGA possui R$ 1.131 mil (1.135 mil em 2014).
A tabela a seguir sintetiza a posição da carteira observada

R$ mil



 











 

































A redução do ativo da carteira de imóveis é
explicada, principalmente, pelas vendas dos
imóveis ocorridas durante o ano em função da
necessidade de reenquadramento da carteira.
Ao longo do exercício de 2015, no tocante a ativos
decorrente da venda de loja, salas comerciais e
vagas de garagem nos imóveis localizados: Pedro
Biagi (SP), Visconde de Ouro Preto (RJ) e Beira Mar
Trade Center (CE).
O imóvel reavaliado foi de pouca expressividade na
carteira do Plano BD, tudo à luz da periodicidade
máxima de 36 meses, prevista na Instrução SPC
nº 34, de 24 de setembro de 2009. Para tanto, a
Entidade efetuou, com base em laudo de perito
independente, a reavaliação do ativo discriminado
no quadro seguinte, obtendo-se acréscimo líquido
de R$ 210 mil ao valor da carteira:

Quadro de reavaliação
patrimonial - 2015







CE

Ed. Pedro Filomeno

dez/15















120

330

210





 

investimentos imobiliários possuía um saldo de
R$ 1.195 mil, com destaque para as garantias
recebidas em razão de imóveis locados a terceiros
- caução, que detinha saldo individual de R$ 996
mil, entre outras obrigações transitórias (aluguéis
antecipados e valores/despesas a apropriar).

investimentos do Plano BD, representando uma
redução de 1,09 pontos percentuais em relação ao
ano de 2014, resultado dos esforços de vendas no
valor de R$ R$ 17,29 milhões, objetivando o devido
ocorrer até Abril/2016.

Na carteira de imóveis, encontram-se registrados
143 contratos de locação comercial, de onde
provêm as principais receitas do segmento.
O saldo de locações a receber atinge R$ 2.007
mil (R$ 1.760 mil, em 2014). No ano de 2015, o
total de direito obtido sobre locações alcançou a
soma de R$ 13.435 mil (R$ 10.879 mil, em 2014),





relativo a alugueis vencidos e vincendos, além
de encargos por atraso, pagamentos a recuperar
e recebimentos por compensação. Entretanto,
provisões para perdas com aluguéis, encargos
e pagamentos a recuperar, decorrentes do não
pagamento por locatários que devolveram ou
abandonaram o imóvel, atingindo o montante de
R$ 11.429 mil, em 2015 (R$ 9.119 mil, em 2014).
As provisões são calculadas em consonância
SPC nº. 34, de 24 de setembro de 2009, conforme
demonstrado anteriormente.

Quadro de de venda
dos imóveis - 2015


Ocorreram as seguintes alienações de imóveis
durante o exercício de 2015:
  












CE

Ed. Beira Mar Trade Center

Salas 1910, 1911 e vaga 305

mai/15

573

583

9

RJ

Ed. Visconde de Ouro Preto

Salas 201, 301, 401 e 501

mai/15

7.039

7.100

61

SP

Ed. Pedro Biagi

Loja, 1ª Sobreloja e 11 Vagas
(72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 84, mai/15
85 e 86)

8.299

9.557

1.258

CE

Ed. Beira Mar Trade Center

nov/15

49

52

3









Vagas 304 e 310


No entanto, a Entidade possui ainda um saldo
de R$ 183.715 mil relativo a parcelas vencidas e
vincendas de vendas a prazo realizadas, além de
encargos decorrentes de atraso no pagamento
das prestações referentes aos prédios Beira Mar
Trade Center, Pedro Filomeno e Medical Center,
todos localizados em Fortaleza-Ce.

principalmente, pela parcela de provisão para
perdas de recebimento de encargos decorrentes
de atraso no recebimento de prestações. As
provisões para perdas são calculadas com base
na diferença entre o valor atualizado do saldo
devedor, inclusive encargos por atraso, e o
valor de mercado atribuível gerencialmente
dezembro de 2015, tal provisão alcançou o saldo
de R$ 171.970 mil, do qual se destaca o valor de
R$ 171.374 mil, relativo a vendas na década de 90,
do empreendimento Beira Mar Trade Center (CE),
todas com processos judiciais em andamento.
Para composição do valor líquido dos direitos de
alienações é deduzida ainda a rubrica de juros a







apropriar, R$ 58 mil.
Assim, o saldo líquido da conta de alienação
montante de R$ 11.686 mil (R$ 3.302 mil, em 2014).
Segue a composição do saldo devedor, por
imóvel alienado: R$ 96 mil referentes a salas do
prédio Medical Center (CE); R$ 2.908 mil para o
BMTC (CE); R$ 50 mil para apartamento do Edifício
Pedro Filomeno (CE), R$ 31 mil para apartamento
do Edifício Atlanta (CE) e R$ 8.601 mil para lojas e
vagas do Edifício Pedro Biagi (SP).





No exercício de 2015, o plano realizou 1.716 liberações de
totalizando R$ 84.755 mil.
Os empréstimos atualizados com base na variação do IGP-DI

referem-se aos contratos atualizados pela equivalência salarial.
Para garantia dos empréstimos contratados, desde o ano de 2006,
foi concluído o processo de migração da antiga apólice de seguroinstrumento objetiva assegurar a liquidação da dívida nos casos de
falecimento, tendo ainda as características de adesão obrigatória
Fundo Garantidor de Empréstimo, que garante a liquidação da dívida
nos casos de falecimento, tem ainda as características de adesão
obrigatória e custeio do próprio tomador do empréstimo, terminou
com saldo de R$ 6.438 mil (R$ 4.884 mil em 2014), de acordo com o
demonstrativo a seguir:
SALDO
EM DEZ/14
(R$ MIL)
4.884

ENTRADAS
(R$ MIL)

BAIXAS
(R$ MIL)

RENTABILIDADE
(R$ MIL)

1.704

985

835

SALDO
EM DEZ/15
(R$ MIL)
6.438

O modelo foi criado após parecer atuarial como alternativa de
redução do custo de seguridade para o associado e oferecimento
de solvência ao então grupamento de mutuário alocado nesta
modalidade de seguro na Entidade.



No exercício de 2015, o Plano CV I realizou 1.848 liberações de
2.622 contratos ativos, no valor de R$ 18.660 mil, em 2014 o valor
correspondeu a R$ 7.022 mil. A carteira é atualizada pela variação do
IPCA em sua totalidade.





O Plano CV I também possui Fundo Garantidor de Empréstimo e ao
em 2014), de acordo com o demonstrativo a seguir:
SALDO
EM DEZ/14
(R$ MIL)
25

ENTRADAS
(R$ MIL)

BAIXAS
(R$ MIL)

RENTABILIDADE
(R$ MIL)

74

-

8

SALDO
EM DEZ/15
(R$ MIL)
107



no valor total de R$ 5.871 mil (R$ 6.188 mil em 2014), saldo líquido
após o desconto de todas as provisões de perdas efetuadas.
Desde 2003, o Conselho Deliberativo da Capef implementou a
do Plano BD, que contempla: (1) programa de deságios para
pagamento do imóvel para liquidação integral da dívida existente; e

de avaliação devidamente atualizado.

R$ 2.851 mil, valor resultante do recálculo do contrato pela taxa
em 31 de dezembro de 2015, encontra-se constituída uma provisão
no montante de R$ 1.641 mil para os casos de inadimplência.
A cobertura dos sinistros de morte ou invalidez permanente é
garantida por seguro prestamista, com o valor do capital segurado
limitado a R$ 547 mil para mutuários com idade inferior ou igual
a 65 anos, enquanto esse limite é de R$ 400 mil para mutuários
com idade superior a 65 anos. O seguro é contratado anualmente
e contempla casos de sinistro por falecimento ou por invalidez
decorrente de acidente ou doença. Os saldos devedores que
em face do risco de perda, totalizando o montante de R$ 30.756 mil
em 31 de dezembro de 2015.

O saldo de R$ 346 mil em 2015 (R$ 334 mil em 2014) depositado em
juízo pelo Plano BD viabilizou a defesa da Entidade em três processos,
a saber: R$ 83 mil – ação que questiona o valor dos honorários de
sucumbência incidentes sobre a desistência da ação de imunidade
86 mil – ação que questiona o valor dos honorários de sucumbências
incidentes sobre ações de rescisões contratuais de compra e venda
de salas e vagas de garagem do Edifício Beira-Mar Trade Center,
em decorrência de inadimplência; R$ 137 mil – ação que pleiteia
a devolução de valores recolhidos à União a título de imposto de
renda e a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º, §1º e 2º, do
Decreto–Lei nº 2.065/83, sob o argumento de que a Capef goza de





imunidade tributária; e R$ 40 mil – ação de revisão dos contratos de
compra e venda das salas 910 e 911 e das vagas de garagem 533 a
536 do Edifício Beira Mar Trade Center.

O saldo de R$ 664 mil (R$ 628 mil em 2014) da conta Outros
Realizáveis, pertencente ao patrimônio do Plano BD, é formado
pelos créditos tributários referentes a retenções indevidas de IR,
descontados do recebimento de aluguéis e de juros sobre capital
próprio relativo a ações preferenciais e ordinárias do BNB. A Capef
já solicitou a restituição dos valores junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
 
Em 31 de dezembro de 2015, o Ativo Permanente da Capef, pertencente
exclusivamente ao Plano de Gestão Administrativa, apresentou saldo de R$ 10.926
mil (R$ 11.248 mil em 2014).

A rubrica Imobilizado apresentou saldo de R$ 7.545 mil em 31 de dezembro
de 2015 (R$ 7.588 mil em 2014).
R$ mil






















Visando assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por
um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda,
a CAPEF realiza estudo acerca de seu ativo imobilizado desde 2011. Tratase do Teste de Recuperabilidade ou “Impairment Test”, introduzido pela
Resolução CFC 1.110, de 29 de novembro de 2007 que aprovou a NBC T 19.10
– Redução ao Valor Recuperável de Ativos. A NBC T rege que, caso existam
evidências claras de que ativos estão avaliados por valor não recuperável no
futuro, a entidade deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por
meio da constituição de provisão para perdas.
O teste de recuperabilidade aplicado pela CAPEF não encontrou evidências
que assinalem grupo de ativos que estejam desvalorizados, tendo em vista
a idade recente de seus bens e do parque tecnológico que compõe o
imobilizado.

Contempla os gastos com reestruturação e implantação de sistemas, bem
como aquisição de licença de uso de softwares que serão utilizados por
mais de um exercício. Em 31 de dezembro de 2015, apresentou saldo de R$
3.381 mil (R$ 3.660 mil em 2014).
Segue detalhamento da composição do intangível.





R$ mil

  

    



 







Sistema de Benefício

2.618

120 meses

abr/11

mai/11

247

1.152

1.465

Sistema de Imóveis

478

120 meses

jul/13

mar/16

-

-

478

Sistema de Empréstimos

83

60 meses

dez/10

jan/11

17

83

0

Sistema de Cálculo Atuarial
Sistema Gestão
Administrativa Patrimonial
Sistema de Provisão Judicial

10

60 meses

mar/11

abr/11

2

10

0

429

60 meses

fev/14

jul/15

43

43

386

50

60 meses

dez/10

jan/11

10

50

0

Sistema de Gestão Atuarial

888

120 meses

jul/13

fev/16

-

-

888

849

60 meses

Software




98

686

164







 

mil (R$ 1.533 mil em 2014).
O saldo corresponde, primordialmente, às provisões de aposentadorias,
pensões, restituições a pagar e pecúlios a serem pagos aos participantes do
Plano BD, bem como as retenções do Imposto de Renda sobre benefícios
e resgates de contribuições a serem repassados à Secretaria da Receita
Federal na devida competência, no valor de R$ 2.384 mil.

O saldo corresponde aos compromissos assumidos pela Capef relativos
ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviços de
terceiros, gastos com manutenção da CAPEF (água, energia, telefone etc.).
mil (R$ 819 mil em 2014).

mil (R$ 22.823 mil em 2014).
Neste grupo encontram-se registrados, preponderantemente, os tributos
compensados com os créditos tributários provenientes do RET – Regime
Especial de Tributação, reconhecidos em 2007 e não homologados
em 2008.A exigibilidade surgiu após a compensação dos tributos de
responsabilidade da Capef no período de janeiro de 2007 a abril de 2008.
da SRF informando a não homologação do crédito do RET.
Dessa forma, em dezembro de 2008 foi registrada a provisão dos impostos
a recolher, face possibilidade de perda do processo administrativo quanto
à matéria de fato. O saldo é atualizado pela Selic e em 31 de dezembro de
2015 totalizou R$ 20.108 mil (R$ 18.891 mil em 2014). Vide nota 11.2.

Registram-se no exigível contingencial ocorrências vinculadas a decisões
judiciais futuras que poderão ou não gerar desembolsos aos planos





administrados pela Entidade e depósitos que o Plano efetuou em cumprimento
a ordens judiciais (depósitos judiciais) ou para viabilizar a defesa de seus
interesses (depósitos recursais).
Segue detalhadamente a composição da rubrica Exigível Contingencial.












R$ mil










































O saldo dos Depósitos Judiciais/ Recursais da Gestão Previdencial refere-se aos
depósitos efetuados em cumprimento a ordens judiciais (depósitos judiciais) ou
para viabilizar a defesa dos interesses da Entidade (depósitos recursais) totalizando
uma constituição de R$ 677 mil em 2015.
Em 31 de dezembro de 2015, o Exigível Contingencial, pertencente ao Plano BD e
ao PGA, totalizou R$ 123.298 mil (R$ 119.308 mil em 2014). Não há, até esta data,
qualquer passivo contingencial para o Plano CV I.

pareceres técnicos da área jurídica como perda provável estão distribuídas
conforme quadro a seguir
R$ mil
















































a.

a diferenças de benefícios e devolução de contribuições, calculadas
conforme regras do Instrumento de Acordo, relativas aos participantes que
não aderiram ao Regulamento de 2003 totalizando o valor de R$ 16.560 mil;





b.

a obrigações decorrentes de demandas judiciais, excedentes aos
efeitos da adesão ao Regulamento de 2003, referentes a diferença de
benefício líquida de contribuições, devolução de contribuição extra
e de contribuição acima de 360 dias, valor do pecúlio, abono, cestaalimentação e outras no valor de R$ 66.811 mil; e

possível, portanto não passíveis de contingenciamento, conforme dispõe
a Resolução nº 1.180, de 24 de julho, de 2009. Esses processos têm objetos
diversos como abono, anulação do acordo geral, pensões e diferenças de
benefícios e são estimados em R$ 418.221 mil.
A Entidade não possui condições de estabelecer um cronograma de saída
de recurso relativamente às suas demandas judiciais, haja vista que a
mensuração de um prazo para tais acontecimentos envolve fatores que são
impossíveis de ser avaliados, a exemplo do tema de duração do processo.

Segue a composição da provisão judicial administrativa:
R$ mil





























Os depósitos judiciais no total de R$ 294 mil correspondem a valores
o PIS e COFINS, a CAPEF entrou com ação e aguarda decisão judicial; vide

O Plano de Gestão Administrativa encerrou 2015 com um processo judicial
de danos morais, no valor de R$ 258 mil.


com um saldo de R$ 3.595 mil (R$ 2.881 mil em 2014).
R$ mil








Atualização Monetária
 


























a.

 

aos honorários de sucumbência incidentes sobre a desistência da ação

de imunidade tributária, onde a Capef questionava o recolhimento de
mil. A Entidade desistiu da ação face adesão a MP 2.222/01;
b.

no segmento de investimentos imobiliários as ações mais relevantes
se referem aos cálculos processuais das vendas a prazo das alienações
diversos imóveis da Capef no total de R$ 195 mil;

c.
995 mil e a uma única ação de revisão de contrato de empréstimos no
montante de R$ 67 mil;
d.

aos depósitos efetuados em cumprimento a ordens judiciais (depósitos
judiciais) totaliza o montante de R$ 334 mil.




As Provisões Matemáticas representam os compromissos líquidos da
Entidade relativos aos benefícios previdenciais futuros, cujos cálculos
são de responsabilidade do atuário independente.
Em 31 de dezembro de 2015, as Provisões Matemáticas do Plano
BD totalizaram R$ 3.174.303 mil (R$ 2.926.044 mil em 2014). A



Provisões Matemáticas que cresce em função dos juros atuariais e das
contribuições recebidas e decresce pelos benefícios pagos pelo plano.


R$ mil















As Provisões Matemáticas diminuíram em termos reais (o aumento
diminuição ocorreu em função da maturidade do Plano BD que, em
seu atual estágio possui o montante dos benefícios pagos superior a
soma das contribuições com a rentabilidade da meta atuarial sobre
as Provisões Matemáticas.
i) O saldo das Provisões Matemáticas que pertence ao Plano CV I, em
31 de dezembro de 2015, totalizou R$ 393.450 mil (R$ 265.303 mil, em
de novas contribuições e de sua capitalização. Ressalte-se que o Plano
CV I iniciou suas operações em Maio de 2010.
R$ mil





















 



O superávit de R$ 4.361 mil apresentado no Plano BD, em
31 de dezembro de 2015, foi impactado positivamente
neste exercício, pelo resultado positivo dos investimentos
no valor R$ 473.219 mil e, negativamente, no valor de R$
470.770 mil, pelos dispêndios decorrentes do aumento
das obrigações do plano, pagamento de benefícios,
constituição de despesas administrativas e reversão
de contingências, resultando no superávit conforme
destacado no quadro a seguir:
R$ mil















A situação atuarial do plano CV I, em 31 de dezembro
de 2015, apresenta-se superavitário em R$ 36 mil
(atuarialmente superavitário em R$ 21 mil, em 31 de
dezembro de 2014), visto que parte das obrigações atuariais
existentes, referentes aos benefícios concedidos, possuem

O resultado atuarial a seguir demonstra o impacto positivo
do recebimento das contribuições e do resultado positivo
dos investimentos no valor de R$ 138.480 mil e, negativo,
no valor de R$ 138.465 mil pelo aumento das obrigações
do plano, pagamento de despesas administrativas e
constituição de fundos previdenciais.

R$ mil



















O Plano CV I conta com o fundo de solvência atuarial que será
previdenciais mutualistas, conforme disposto na Nota Técnica
Atuarial. É constituído a partir: a) dos valores auferidos mensalmente

 

com a aplicação da taxa de solvência atuarial sobre as contribuições
individuais dos participantes ativos e das patrocinadoras; b) o saldo
da conta de patrocinador relativo a participante ativo que tenha
optado pelo instituto do resgate; e c) a recomposição do capital
complementar por invalidez em caso de retorno do participante
assistido em gozo de renda vitalícia de aposentadoria por invalidez à
condição de válido, desde que o referido capital complementar por
invalidez tenha sido proveniente de instituição seguradora.
O Plano CV I ainda conta com o Fundo Mutualista para benefício
complementares nos casos de invalidez ou óbito do participante
referente à cobertura securitária dos benefícios decorrentes desses
eventos, conforme disposto na Nota Técnica Atuarial. É constituído
a partir dos valores auferidos mensalmente com a aplicação da taxa
de risco (de morte e invalidez) sobre as contribuições individuais dos
participantes ativos e das patrocinadoras vertidas ao plano.
Os fundos previdenciais do Plano CV I totalizaram R$ 16.139 mil, em
31 de dezembro de 2015, (R$ 11.094 mil, em 2014) sendo distribuídos
entre Fundo de Solvência Atuarial – Portfólio Mutualista (R$ 7.743
mil) e Fundo Mutualista para Benefícios de Risco (R$ 8.396 mil).
Não consta em 31 de dezembro de 2015, fundo de natureza
previdencial no Plano BD.

O Fundo de Custeio Administrativo é constituído ou desconstituído
pelas receitas oriundas dos custeios administrativos recebidos dos
planos de benefício, resultado dos investimentos administrativos e
receitas diretas da gestão administrativa, deduzidas das despesas
e contingências administrativas. No exercício de 2015, o Plano BD
das receitas previdenciais, relativas às contribuições patronais e
laborais de participantes ativos e assistidos, ao custeio administrativo.
O montante desse Fundo em 31 de dezembro de 2015 totalizou R$
48.278 mil (R$ 39.225 mil, em 2014).

         


Na posição de 31 de dezembro de 2015, registraram-se
fundos no Plano BD no valor de R$ 6.977 mil, sendo R$
6.438 mil de Fundo de Garantia de Empréstimos e R$ 539
mil Fundo de Reserva para Financiamento Imobiliário
(R$ 5.348 mil, R$ 4.885 mil de Fundo de Garantia de
Empréstimos e R$ 463 mil Fundo de Reserva para
Financiamento Imobiliário em 2014).
No exercício de 2015, foi utilizado do fundo de Empréstimos
o valor de R$ 985 mil (R$ 1.111 mil, em 2014), em razão do
falecimento de mutuários, e constituídos os valores de R$
1.704 mil (R$ 1.546 mil, em 2014) e de R$ 909 mil (R$ 651 mil,
em 2014), decorrentes do recebimento de contribuições e
da rentabilidade do fundo, respectivamente.






Na posição de 31 de dezembro de 2015, registraram-se
fundos no Plano CV I no valor de R$ 107 mil. No exercício
de 2015, foram constituídos R$ 74 mil, decorrente dos
recebimentos das contribuições mensais incidentes sobre
os saldos devedores dos empréstimos e R$ 8 mil, em
virtude de sua rentabilidade.


A segregação do Plano de Gestão Administrativa - PGA foi estabelecida por meio
do Anexo C – Normas Gerais, da Resolução MPS/CGPC nº. 28, de 26 de janeiro
de 2010, mantida pela Resolução CNPC No. 8, de 31 de Outubro de 2011, com
separadamente dos planos de benefícios, assegurando um conjunto de
informações consistentes e transparentes.
De acordo com o art. 6º da Resolução CGPC nº 29, de 31 de Agosto de 2009, que
dispõe sobre os critérios e limites para custeio das despesas administrativas pelas
entidades fechadas de previdência complementar, o Conselho Deliberativo da
Entidade deverá estabelecer um entre os seguintes critérios como limite anual de
recursos destinados pelos planos de benefícios para o PGA:

benefícios no último dia do exercício a que se referir; ou

exercício a que se referir.

montante dos recursos garantidores dos planos de benefícios. Em 31 de Dezembro
de 2015, o limite para cobertura das despesas administrativas da Capef atingiu R$
36.807 mil e suas despesas administrativas efetivas totalizaram R$ 13.516 mil (R$
11.236 mil em 2014).
R$ mil


















































 



Conforme estabelece a Instrução nº. 34, de 24 de setembro de 2009, no seu anexo
A – Normas Complementares, item II – Procedimentos Operacionais, subitem
de Gestão Administrativa”, no Ativo, e Participação no Fundo Administrativo do
PGA”, no Passivo, a parcela equivalente à participação do plano de benefícios
previdenciários no fundo administrativo registrado no PGA. Ressalta-se que essa
participação não representa, para os planos previdenciais, um direito a receber,
devendo ser observado o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa,
despesas são segregadas proporcionalmente ao quantitativo de participantes e
ao patrimônio de cada plano de benefício.
O quadro a seguir detalha a participação de cada plano de benefício previdenciário
no fundo administrativo nas posições de 31 de dezembro de 2015 e 2014.
R$ mil



























       

evitar a incidência de contribuições para o PIS e COFINS sobre as suas receitas,
por entender que o §1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 era inconstitucional. Em
decisão liminar, o Juízo autorizou o depósito dos valores correspondentes

pretensão da CAPEF. Diante disso, a Entidade requereu o levantamento dos
e COFINS sobre suas receitas.
Com o advento da Lei nº 12.973/2014, a CAPEF se viu obrigada a voltar a
recolher contribuições para o PIS e COFINS, a partir de janeiro de 2015. Não
resignada com essa obrigação, a Entidade ajuizou uma ação, em outubro
de 2015, por meio do mandado de segurança, tombado sob o nº 080708295.2015.4.05.8100, em que busca o reconhecimento da não incidência
desses tributos sobre o patrimônio que administra.
Em meados de novembro de 2015, a CAPEF obteve decisão liminar,
autorizando-a a depositar judicialmente os valores correspondentes a esses
tributos, em vez de recolhê-los diretamente à União.
Mensalmente, a Entidade vem efetuando esses depósitos, até que

         

A Entidade questiona junto à esfera administrativa da Secretaria da Receita





Federal (SRF) a não homologação do crédito tributário, reconhecido em
2007, no valor de R$ 11.111 mil proveniente da exclusão das contribuições
extraordinárias da base de cálculo do RET – Regime Especial de Tributação,
alusivos ao 4º trimestre de 2003 e ao ano de 2004. Esse crédito, atualizado
monetariamente, foi utilizado para compensar os recolhimentos tributários
da entidade durante o período de janeiro de 2007 a abril de 2008.
A não homologação pela Receita Federal das compensações tributárias e
a possibilidade de perda do processo administrativo quanto à matéria de
fato levaram a Capef, em obediência ao princípio da prudência, a efetuar
a reversão do saldo desse crédito, provisionar o total de débitos tributários

Em 2012 a Secretaria da Receita Federal restituiu à Capef o valor de R$ 1.415
mil (valor original de R$ 732 mil) relativos ao RET do 1º, 2º e 3º trimestres de
2004. Permanecem pendentes de homologação os tributos relativos ao 4º
trimestre de 2003 no valor de R$ 8.646 mil (valor original de R$ 3.642 mil).
Em 31 de março de 2015 a Secretaria da Receita Federal restituiu à Capef o valor
de R$ 683 mil (valor original R$ 321 mil) relativo ao RET 4º trimestre de 2004.
Todos os questionamentos citados acima pertencem ao Plano BD. O Plano



Em 23/06/1986, através do Decreto-Lei nº 2.228, o Poder Executivo Federal criou
o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), cujo objetivo era captar recursos
junto a investidores privados. Seu art. 7º estabelecia a obrigatoriedade das
Entidades Fechadas de Previdência Privada (com patrocinadores oriundos do
técnicas, atualmente denominadas “provisões matemáticas), nas “Obrigações”
desse Fundo (OFND’s), com prazo de 10 anos e variação equivalente à da OTN
(Obrigação do Tesouro Nacional).

indexador de atualização monetária dos valores investidos, bem como as
regras para utilizações dos valores aplicados, acarretando desvantagens
aos investidores. Assim, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar – ABRAPP, desde o ano de 1991, ingressou em
nome de suas associadas com processo judicial contra o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico – BNDES, objetivando a observância dos
de Desenvolvimento. Em 29.11.2010 o processo transitou em julgado no
Superior Tribunal de Justiça e atualmente encontra-se em fase de execução
mediante o Recurso Especial nº 1.163.879 /RJ.
Considerando que a receita de investimentos, decorrente dessa decisão
estimados, a CAPEF não efetuou seu registro contábil conforme estabelece
o Ofício 4630/2011/CGMC/DIACE/PREVIC, que impede a realização desse
reconhecimento enquanto não houver manifestação da Justiça Federal em
relação aos valores devidos e a forma de pagamento.

 

A CAPEF continua com o acompanhamento acerca dos fatos posteriores

oportuno, melhor avaliar sobre a possibilidade de reconhecimento do
respectivo direito.



pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições
normais e extraordinárias incidente sobre esses benefícios,


A taxa de juros parâmetro corresponde àquela cujo ponto da
Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à
duração do passivo do respectivo plano de benefícios. Os pontos
das Estruturas a Termo de Taxa de Juros Média e correspondentes
taxas de juros parâmetro, bem como limites inferior e superior, a
serem aplicados na avaliação de 2015 foram divulgados por meio
da Resolução CNPC No. 15, de 19 de novembro de 2014, Instrução
PREVIC no. 23, de 26 de Junho de 2015, e Portaria PREVIC No. 708, de
25 de Dezembro de 2015.


de Contribuição Variável I – CV I, o estudo técnico de convergência
entre a hipótese de taxa de juros real anual e a taxa de retorno real
anual projetada, o que resultou na recomendação e adoção da taxa de

O citado estudo observou a  do passivo do Plano de Benefício
 do Plano de Contribuição Variável I
é de 13,1 anos, ambas na data base de 31/12/2014, e constatou que

limite superior).
A Resolução CGPC No. 26, de 29 de Setembro de 2008, que estabelece
as condições e procedimentos a serem observados pelas entidades
fechadas de previdência complementar na apuração do resultado,
destinação e utilização de superávit técnico e no equacionamento

2014, em relação à taxa máxima de juros utilizada na destinação





categoria títulos mantidos até o vencimento, calculados com a taxa
o valor contábil desses títulos (Ver Nota 5.3.1).
A PREVIC emitiu, em 04 de Fevereiro de 2015, a Instrução No.
19, tratando das questões da Resolução CNPC No. 16/2014,
principalmente quanto aos critérios e procedimentos para cálculo

destinação de superávit técnico. Os termos desta resolução, para

positivo ou negativo.
Os títulos que estão sujeitos ao referido ajuste são aqueles que têm
por objetivo da cobertura aos benefícios a conceder com valor ou
níveis previamente estabelecidos e cujo custeio seja determinado
atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção,
bem como aos benefícios concedidos que adquirissem características
dos títulos públicos, em 31 de Dezembro de 2015, dos Planos BD e
CV I, resultaram em valores positivos de R$ 286.511 mil e R$ 835 mil,
respectivamente, conforme demonstrado no item a seguir.

O resultado do exercício de 2015 do plano BD foi apurado pelo regime
de competência e resultou no superávit contábil de R$ 4.361 mil, já no
plano CV I o superávit contábil apurado foi de 36 mil.
Em Novembro de 2015, foi emitida a Resolução CNPC No. 22,
que alterou a Resolução CGPC No. 26, que estabeleceu critérios
utilização de superávit, em função do horizonte de tempo dos
 do passivo
 –

Provisão Matemática.
A do passivo do plano BD é de 9,17 anos em 31/12/ 2015,

A  do passivo do plano CV I é de 22,21 anos em 31/12/2015,

O equilíbrio técnico ajustado dos planos BD e CV I, bem como o
demonstrados a seguir.

 
































 





































 

Fortaleza, 31 de janeiro de 2016.


Diretora-Presidente
CPF 162.836.353-34


Diretor de Administração e Investimentos
CPF 231.471.803-87


Contadora - CRC - CE-023382/O-8
CPF 657.772.393-15





Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF
Av. Santos Dumont, 771 Centro Fortaleza - CE
www.capef.com.br

