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Missão, Visão e Valores

MISSÃO

Desenvolver a cultura previdenciária, gerindo recursos com 
responsabilidade e retidão, de modo a estimular empresas e 
associações a oferecer planos de previdência complemen-
tar para seus empregados ou associados, com o objetivo de 
contribuir para a melhoria financeira futura e propiciar me-
lhor qualidade de vida na aposentadoria.

VISÃO

Possibilitar, através do bom gerenciamento de recursos, que 
os participantes usufruam de tranquilidade financeira e me-
lhor qualidade de vida na aposentadoria.

VALORES

• Ética
• Transparência
• Responsabilidade
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Mensagem da Diretoria

O ano de 2019 foi de muitos desafios, mas também, de decisões que defini-
ram os rumos da Entidade para o longo prazo.

Aliado ao esforço permanente para a obtenção de índices positivos de renta-
bilidade nos investimentos e a manutenção da satisfação de seus participan-
tes, a governança da PrevUnisul precisou de dedicação adicional à solução 
de  assuntos delicados e emergenciais, como a renegociação da dívida com 
a Patrocinadora Unisul para a definição das futuras estratégias da Entidade, 
que estão fundamentalmente atreladas às diretrizes de sua principal Patroci-
nadora, a Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul.

A maior e principal pauta do ano foram as reuniões com a Patrocinadora 
Unisul, que mantinha negociação com um sócio estratégico.

Satisfatoriamente, em meados de outubro, os contratos foram firmados e 
os esforços puderam ser totalmente direcionados para as atividades fim da 
Entidade, que sempre exigem especial atenção e dedicação. 

Cabe, dessa forma, um agradecimento especial aos conselheiros deliberati-
vos e fiscais, que não mediram esforços para que esse resultado fosse alcan-
çado, também aos representantes das patrocinadoras, ao grupo técnico da 
Entidade e aos parceiros e consultores que tornaram possível esse importan-
te passo para a continuidade da Entidade.

As lições de 2019 foram densas e profundas para a PrevUnisul, e culminaram 
com soluções importantes e definitivas, resultando na continuidade dos be-
nefícios oferecidos e na segurança e bem-estar dos participantes, que são 
diretamente impactados pelos resultados financeiros obtidos, com o rece-
bimento mensal dos benefícios e com a proteção das coberturas de risco 
oferecidas.

O ano finda com um novo horizonte e deixa o aprendizado de que quando 
todos se unem para buscar a melhor solução possível, todos saem fortale-
cidos.

Diretoria Executiva
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INTRODUÇÃO

Apresentação

O Relatório de Gestão 2019 tem o objetivo de apresentar aos Participantes e 
Assistidos do Plano Unisulprev, as informações mais relevantes sobre a ges-
tão dos recursos administrados e os resultados alcançados pela PrevUnisul 
em 2019.
Neste Relatório estão informações detalhadas sobre esses assuntos:

Gestão
 
O ano foi marcado pela preocupação com o futuro dos participantes do Pla-
no Unisulprev, tendo em vista a inadimplência da Patrocinadora Unisul com 
relação ao pagamento das parcelas do Contrato de Confissão de Dívida, 
assinado em 2016, que estava comprometendo as reservas do Plano. 
Grande parte dos esforços foram direcionados para dar solução a esse im-
pactante problema, culminando com o compromisso da patrocinadora Uni-
sul com a repactuação da dívida. 

Investimentos

A rentabilidade anual do Plano Unisulprev ficou muito próxima da meta atu-
arial, mantendo-se consistente durante grande parte do ano, apesar da tur-
bulência do mercado financeiro, marcado por guerras comerciais externas 
e questões políticas internas.
A rentabilidade líquida anual foi de 9,42% e correspondeu a 92,17% da meta 
atuarial.

Os participantes do Plano foram informados mensalmente sobre a rentabi-
lidade obtida pela Entidade e puderam acompanhar as estratégias de inves-
timentos, por meio da Lâmina de Investimentos, que contém informação 
sobre a rentabilidade mensal e a acumulada no período e em períodos ante-
riores, a composição da carteira de investimentos, a evolução do patrimônio 
do Plano e os principais indicadores do mercado financeiro. 

Atuarial

Foi mantida a taxa real de juros do Plano Unisulprev, permanecendo em 5,5% 
a.a. 
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INTRODUÇÃO

A taxa de juros é utilizada para a meta atuarial, que somada ao INPC, com-
põe o índice de referência para os investimentos e serve para definir com os 
gestores as estratégias a serem adotadas, a fim de que o valor das reservas 
garantidoras do plano esteja adequado às obrigações com o pagamento 
dos benefícios futuros.

Seguridade

Em 2019 foram feitos estudos com vistas a readequar alguns pontos do 
regulamento do plano, necessário ao atendimento de sua plena aplicação.
Em atendimento às decisões da Diretoria Executiva, foi iniciado em outubro 
a campanha anual de recadastramento dos assistidos, que se estenderá até 
o final de janeiro de 2020. O recadastramento dos participantes ativos será 
realizado a cada dois anos.

No final de 2019 a patrocinadora Unisul lançou um Programa de Demissão 
Estimulada - PDE para seus empregados, que teve reflexos no Plano Unisul-
prev, gerando uma busca acentuada de informações e simulações de bene-
fícios, ocasionando intenções de aposentadorias, resgates e portabilidades. 
Outro fato relevante que gerou apreensão nos participantes e que fez com 
que buscassem informações na Entidade foi a Reforma da Previdência, pro-
mulgada em novembro pelo Congresso Nacional. Os reflexos desses acon-
tecimentos devem ser sentidos ao longo de 2020.

Treinamento, Capacitação e Certificação

Vários foram os cursos, seminários e congressos que participaram os agen-
tes da governança e os empregados da Entidade durante o ano. No total, 
foram 315 horas de treinamento, correspondendo a 21 horas de capacitação 
por profissional diretamente envolvido com a gestão. 
Ainda, durante o ano, houve a certificação e a recertificação de dirigentes e 
conselheiros, em atendimento a Resolução CNPC nº 19. 

Atendimento e Comunicação 

Em 2019 foram ampliados os processos de atendimento e comunicação 
com o participante. Também foi criada uma política de compartilhamento 
da informação com a governança, com o objetivo de manter, dirigentes, 
conselheiros e parceiros, tempestiva e continuamente informados sobre os 
principais indicadores da gestão e sobre as informações relevantes do mer-
cado da previdência.



6

RELATÓRIO
DE GESTÃO
RELATÓRIO
DE GESTÃO

2
0

19
2

0
19

www.prevunisul.com.br PREVUNISUL  |  Plano UNISULPREV

INTRODUÇÃO

Educação Financeira e Previdenciária

Dois cursos de inclusão digital para aposentados e pensionistas foram reali-
zados durante o ano. Os cursos tiveram como local a Unisul, em Tubarão, e 
foram realizados por meio de uma parceria entre a Unisul, a Prefeitura Muni-
cipal de Tubarão e o programa A Escolha Certa. 

O programa integrado de educação financeira e previdenciária, A Escolha 
Certa, do qual a PrevUnisul faz parte, desenvolveu ações para orientar os 
participantes e os não participantes sobre o planejamento financeiro e a 
importância da poupança previdenciária. Campanhas, postagens em redes 
sociais e e-mail marketing foram as formas mais utilizadas para levar os con-
teúdos e disseminar a cultura previdenciária entre os públicos da Entidade.
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Governança corporativa

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais orga-
nizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacio-
namento entre Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, 
Patrocinadores, Participantes, órgãos de fiscalização e controle e demais 
partes interessadas.
  
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos 
em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor de longo prazo da Entidade, facilitando seu 
acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão, sua longevi-
dade e o bem comum.

As boas práticas de governança corporativa têm, ainda, a finalidade de as-
segurar o cumprimento da missão e os compromissos da Entidade, conso-
lidando a imagem institucional e contribuindo para sua perenidade. 

A PrevUnisul possui os seguintes órgãos estatutários de governança corpo-
rativa: 

 1. Deliberação: Conselho Deliberativo 
 2. Controles Internos: Conselho Fiscal 
 3. Gestão: Diretoria Executiva 

Cada um desses órgãos exerce seu papel no âmbito de suas atribuições, 
conforme descrito a seguir: 

1. Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação máxima da 
Entidade, cabendo-lhe fixar os objetivos, políticas e direcionamento estra-
tégico. Na estrutura organizacional, tem suas competências definidas no 
Estatuto da Entidade e na legislação vigente. Compõem o Conselho Deli-
berativo da PrevUnisul: 
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GOVERNANÇA 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Patrocinadores, Participantes, órgãos de fiscalização e 
controle e demais partes interessadas.   

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor de longo prazo 
da Entidade, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão, sua 
longevidade e o bem comum. 

As boas práticas de governança corporativa têm, ainda, a finalidade de assegurar o cumprimento 
da missão e os compromissos da Entidade, consolidando a imagem institucional e contribuindo 
para sua perenidade.  

A PrevUnisul possui os seguintes órgãos estatutários de governança corporativa:  

1. Deliberação: Conselho Deliberativo  
2. Controles Internos: Conselho Fiscal  
3. Gestão: Diretoria Executiva  

Cada um desses órgãos exerce seu papel no âmbito de suas atribuições, conforme descrito a 
seguir:  

1. Conselho Deliberativo  

O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação máxima da Entidade, cabendo-
lhe fixar os objetivos, políticas e direcionamento estratégico. Na estrutura organizacional, tem 
suas competências definidas no Estatuto da Entidade e na legislação vigente. Compõem o 
Conselho Deliberativo da PrevUnisul:  

 
 

Titulares 

 
 

Mandato 
 
Alex Sandro Sotero Isidoro (*) 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
Artur Fabiano Holthausen da Silva (**) 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
Felipe de Souza Bez 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
Miguel Garcia Junior 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
Ranieri Correa Garcia 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
 

 
 

Suplente 

 
 

Mandato 
 
Patricia Steiner A. Rocha 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

               (*) Presidente  
               (**) Vice-Presidente 

Em atendimento à Resolução CNPC nº 19, durante a vigência do primeiro 
ano de mandato 100% dos conselheiros devem estar certificados por insti-
tuição autônoma. 

Nem todos os conselheiros da Entidade obtiveram a certificação, o que in-
correu em vacância na composição dos Conselhos, além de pedidos de 
exoneração por solicitação.

Apesar de ter sido realizada eleição para que os cargos vagos fossem ocupa-
dos, não houve inscrição de candidatos.

2. Conselho Fiscal 

Cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar e supervisionar a gestão da Entidade, acu-
sando fragilidades nos controles internos, irregularidades ou atos incompatí-
veis com a legislação e normativos internos. O Conselho Fiscal não está su-
bordinado ao Conselho Deliberativo, tendo atuação independente. Também 
tem suas competências definidas no Estatuto da Entidade e na legislação 
vigente. São conselheiros fiscais:
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               (*) Presidente  
               (**) Vice-Presidente 

Em atendimento à Resolução CNPC nº 19, durante a vigência do primeiro 
ano de mandato 100% dos conselheiros devem estar certificados por insti-
tuição autônoma. 

Nem todos os conselheiros da Entidade obtiveram a certificação, o que in-
correu em vacância na composição dos Conselhos, além de pedidos de 
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2. Conselho Fiscal 

Cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar e supervisionar a gestão da Entidade, acu-
sando fragilidades nos controles internos, irregularidades ou atos incompatí-
veis com a legislação e normativos internos. O Conselho Fiscal não está su-
bordinado ao Conselho Deliberativo, tendo atuação independente. Também 
tem suas competências definidas no Estatuto da Entidade e na legislação 
vigente. São conselheiros fiscais:

 

Em atendimento à Resolução CNPC nº 19, foi submetido ao ICSS – Instituto de Certificação 
Institucional e dos Profissionais de Seguridade, durante a vigência do primeiro ano de mandato, 
os documentos para certificação por experiência da conselheira, Patricia Steiner A. Rocha, que 
teve a certificação validada.  

A conselheira, Greicy Darela Bet Tramontin, teve o mandato interrompido, por solicitação, em 
função de ter se desligado da patrocinadora Unisul. 

O conselheiro, Wilson Tenfen, não obteve a certificação no período definido pela legislação 
vigente e teve o mandato encerrado. 

Apesar de ter sido realizada eleição para que os cargos vagos fossem ocupados, não houve 
inscrição de candidatos. 

 

2. Conselho Fiscal  

Cabe ao Conselho Fiscal fiscalizar e supervisionar a gestão da Entidade, acusando fragilidades 
nos controles internos, irregularidades ou atos incompatíveis com a legislação e normativos 
internos. O Conselho Fiscal não está subordinado ao Conselho Deliberativo, tendo atuação 
independente. Também tem suas competências definidas no Estatuto da Entidade e na 
legislação vigente. São conselheiros fiscais: 

 
 

Titulares 

 
 

Mandato 
 
Enedina Rodrigues B. Lorenzi (*) 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
Fernanda Piacentini 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
Raquel Barreto 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
 

 
 

Suplente 

 
 

Mandato 
 
Rafael Ávila Faraco 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

                     (*) Coordenadora 

 

Em atendimento à Resolução CNPC nº 19, foi submetido ao ICSS – Instituto de Certificação 
Institucional e dos Profissionais de Seguridade, durante a vigência do primeiro ano de mandato, 
os documentos para certificação por experiência do conselheiro, Rafael Ávila Faraco, que teve a 
certificação validada.  

O conselheiro, Paulo Sotero, teve o mandato interrompido, por solicitação. 

Em atendimento à Resolução CNPC nº 19, durante a vigência do primeiro 
ano de mandato 100% dos conselheiros devem estar certificados por insti-
tuição autônoma. 

Nem todos os conselheiros da Entidade obtiveram a certificação, o que in-
correu em vacância na composição dos Conselhos, além de pedidos de 
exoneração por solicitação.

Apesar de ter sido realizada eleição para que os cargos vagos fossem ocupa-
dos, não houve inscrição de candidatos.

3. Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva é órgão de administração da Entidade, cabendo-lhe 
fazer a gestão dos planos de benefícios, dos recursos financeiros e dos pro-
gramas e ações, visando obter a satisfação dos participantes, em observância 
às normas legais, ao Estatuto e aos Regulamentos dos Planos de Benefício, 
bem como em concordância com as diretrizes e deliberações do Conselho 
Deliberativo, privilegiando os fundamentos de segurança, equilíbrio atuarial, 
rentabilidade, solvência e liquidez. A Diretoria Executiva está assim compos-
ta:
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O conselheiro, Yuri Mendes Ramos, não obteve a certificação no período definido pela legislação 
vigente e teve o mandato encerrado. 

Apesar de ter sido realizada eleição para que os cargos vagos fossem ocupados, não houve 
inscrição de candidatos. 

 

3. Diretoria Executiva  

A Diretoria Executiva é órgão de administração da Entidade, cabendo-lhe fazer a gestão dos 
planos de benefícios, dos recursos financeiros e dos programas e ações, visando obter a 
satisfação dos participantes, em observância às normas legais, ao Estatuto e aos Regulamentos 
dos Planos de Benefício, bem como em concordância com as diretrizes e deliberações do 
Conselho Deliberativo, privilegiando os fundamentos de segurança, equilíbrio atuarial, 
rentabilidade, solvência e liquidez. A Diretoria Executiva está assim composta: 

 
 

Titulares 

 
 

Cargo 

 
 

Mandato 
 
Tarcisio dos Santos 
Junior 
 

 
Diretor Superintendente e Diretor de 
Seguridade 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
José de Oliveira Ramos 
 

 
Diretor Administrativo- Financeiro e 
AETQ 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 

Práticas comuns aos gestores  

 Os gestores devem espelhar, no exercício de suas atividades, os seguintes compromissos:  

 Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal e o alinhamento 
com os valores da Entidade.  

 Permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao entendimento de 
relatórios contábeis, financeiros, atuariais e outros necessários ao bom desempenho 
profissional.  

 Disponibilização para atender as demandas da Entidade.  
 Bom desempenho de seus respectivos órgãos, participando das reuniões de forma ativa 

e buscando as informações relevantes às decisões de interesse da Entidade.  
 Zelo pelo bom relacionamento entre os Órgãos Estatutários contribuindo, de forma 

equânime e transparente, para o desempenho eficiente de suas funções.   
 Guarda, sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim consideradas no 

âmbito da Entidade.  

 

Práticas comuns aos gestores 

 Os gestores devem espelhar, no exercício de suas atividades, os seguintes 
compromissos: 

 • Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal  
e o alinhamento com os valores da Entidade. 

 • Permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao en-
tendimento de relatórios contábeis, financeiros, atuariais e outros necessá-
rios ao bom desempenho profissional. 

 • Disponibilização para atender as demandas da Entidade. 

 • Bom desempenho de seus respectivos órgãos, participando das reu-
niões de forma ativa e buscando as informações relevantes às decisões de 
interesse da Entidade. 

 • Zelo pelo bom relacionamento entre os Órgãos Estatutários contri-
buindo, de forma equânime e transparente, para o desempenho eficiente de 
suas funções.  

 • Guarda, sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim 
consideradas no âmbito da Entidade. 
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O conselheiro, Yuri Mendes Ramos, não obteve a certificação no período definido pela legislação 
vigente e teve o mandato encerrado. 

Apesar de ter sido realizada eleição para que os cargos vagos fossem ocupados, não houve 
inscrição de candidatos. 

 

3. Diretoria Executiva  

A Diretoria Executiva é órgão de administração da Entidade, cabendo-lhe fazer a gestão dos 
planos de benefícios, dos recursos financeiros e dos programas e ações, visando obter a 
satisfação dos participantes, em observância às normas legais, ao Estatuto e aos Regulamentos 
dos Planos de Benefício, bem como em concordância com as diretrizes e deliberações do 
Conselho Deliberativo, privilegiando os fundamentos de segurança, equilíbrio atuarial, 
rentabilidade, solvência e liquidez. A Diretoria Executiva está assim composta: 

 
 

Titulares 

 
 

Cargo 

 
 

Mandato 
 
Tarcisio dos Santos 
Junior 
 

 
Diretor Superintendente e Diretor de 
Seguridade 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 
José de Oliveira Ramos 
 

 
Diretor Administrativo- Financeiro e 
AETQ 
 

 
16/08/2018 a 15/08/2021 

 

Práticas comuns aos gestores  

 Os gestores devem espelhar, no exercício de suas atividades, os seguintes compromissos:  

 Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal e o alinhamento 
com os valores da Entidade.  

 Permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao entendimento de 
relatórios contábeis, financeiros, atuariais e outros necessários ao bom desempenho 
profissional.  

 Disponibilização para atender as demandas da Entidade.  
 Bom desempenho de seus respectivos órgãos, participando das reuniões de forma ativa 

e buscando as informações relevantes às decisões de interesse da Entidade.  
 Zelo pelo bom relacionamento entre os Órgãos Estatutários contribuindo, de forma 

equânime e transparente, para o desempenho eficiente de suas funções.   
 Guarda, sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim consideradas no 

âmbito da Entidade.  

 

Práticas comuns aos gestores 

 Os gestores devem espelhar, no exercício de suas atividades, os seguintes 
compromissos: 

 • Constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal  
e o alinhamento com os valores da Entidade. 

 • Permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao en-
tendimento de relatórios contábeis, financeiros, atuariais e outros necessá-
rios ao bom desempenho profissional. 

 • Disponibilização para atender as demandas da Entidade. 

 • Bom desempenho de seus respectivos órgãos, participando das reu-
niões de forma ativa e buscando as informações relevantes às decisões de 
interesse da Entidade. 

 • Zelo pelo bom relacionamento entre os Órgãos Estatutários contri-
buindo, de forma equânime e transparente, para o desempenho eficiente de 
suas funções.  

 • Guarda, sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim 
consideradas no âmbito da Entidade. 

DIRETORIA
DE SEGURIDADE

2
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Diretoria de Seguridade
 
A Diretoria de Seguridade faz a gestão dos Planos Previdenciários, sendo a 
responsável pela concessão e manutenção dos benefícios em aderência às 
normas regulamentares.

Benefícios
 
O Plano UnisulPrev passou por uma alteração regulamentar no exercício de 
2010, ocasião em que teve seus benefícios saldados. Esta alteração foi apro-
vada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc 
em 22/12/2010. Desta maneira, são consideradas neste relatório as regras de 
saldamento, dispostas no Capítulo XV do Regulamento do Plano UnisulPrev. 
Benefícios Saldados

Apresentam-se a seguir as definições e formas de recebimento dos benefí-
cios oferecidos pelo Plano UNISULPREV: 

 • Benefício Saldado de Aposentadoria Normal

 • Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada 

 • Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez

 • Benefício Saldado de Pensão por Morte

Benefício Saldado de Aposentadoria Normal de Participante 
Ativo ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado leva em consideração o nível de benefício da Comple-
mentação de Aposentadoria Normal, que consiste em uma mensalidade vi-
talícia com reversão para os benefícios de Complementação de Pensão por 
Morte, proporcional ao tempo de vinculação ao Plano ou à Patrocinadora, 
no caso de participante fundador, calculado na data base do saldamento.

www.prevunisul.com.br PREVUNISUL  |  Plano UNISULPREV
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Diretoria de Seguridade
 
A Diretoria de Seguridade faz a gestão dos Planos Previdenciários, sendo a 
responsável pela concessão e manutenção dos benefícios em aderência às 
normas regulamentares.

Benefícios
 
O Plano UnisulPrev passou por uma alteração regulamentar no exercício de 
2010, ocasião em que teve seus benefícios saldados. Esta alteração foi apro-
vada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc 
em 22/12/2010. Desta maneira, são consideradas neste relatório as regras de 
saldamento, dispostas no Capítulo XV do Regulamento do Plano UnisulPrev. 
Benefícios Saldados

Apresentam-se a seguir as definições e formas de recebimento dos benefí-
cios oferecidos pelo Plano UNISULPREV: 

 • Benefício Saldado de Aposentadoria Normal

 • Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada 

 • Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez

 • Benefício Saldado de Pensão por Morte

Benefício Saldado de Aposentadoria Normal de Participante 
Ativo ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado leva em consideração o nível de benefício da Comple-
mentação de Aposentadoria Normal, que consiste em uma mensalidade vi-
talícia com reversão para os benefícios de Complementação de Pensão por 
Morte, proporcional ao tempo de vinculação ao Plano ou à Patrocinadora, 
no caso de participante fundador, calculado na data base do saldamento.
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Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada de Partici-
pante Ativo ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado de Aposentadoria Antecipada leva em consideração 
o Benefício Saldado de Aposentadoria Normal multiplicado por 0,9 tantas 
vezes quantos forem os anos de antecipação, quando o valor do Benefício 
Saldado recair sobre os subitens I e II do item 2.3.1 da Nota Técnica de apro-
vação do Regulamento de Saldamento. 

No caso em que o Benefício Saldado de Aposentadoria Normal for aquele 
calculado na forma do subitem III do item 2.3.1 da Nota Técnica de aprova-
ção do Regulamento de Saldamento, o benefício Saldado de Aposentadoria 
Antecipada será calculado na data da antecipação, considerando as infor-
mações cadastrais e financeiras do participante nesta data.

Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez de Partici-
pante Ativo ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez será calculado por equi-
valência atuarial, considerando o Benefício Saldado de Aposentadoria Nor-
mal.

Benefício Saldado de Pensão por Morte de Participante Ativo 
ou Autopatrocinado

O Benefício Saldado de Pensão por Morte de participante ativo será calcula-
do por equivalência atuarial, considerando o Benefício Saldado de Aposen-
tadoria Normal.

O valor do Benefício Saldado será rateado da seguinte forma: 50% desse 
valor por cota familiar, mais uma cota individual de 10% por beneficiário, até 
o limite global de 100%.

Benefício Saldado dos Participantes Assistidos em gozo de 
Complementação de Aposentadoria Normal ou Antecipada, 
com Reversão para os beneficiários de Pensão por Morte

Para os participantes em gozo de benefício de Complementação de Apo-
sentadoria Normal ou Antecipada, o valor do Benefício Saldado corresponde 
ao valor do benefício que os participantes recebem na data do cálculo.
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Benefício Saldado do Participante Assistido em gozo de Com-
plementação de Aposentadoria por Invalidez, com Reversão 
para os Beneficiários de Pensão por Morte

Para os participantes em gozo do Benefício de Complementação de Apo-
sentadoria por Invalidez, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor 
do benefício que recebem na data do cálculo do Saldamento. 

Beneficiário ou Grupo Familiar recebedor de Complementação 
de Pensão por Morte no Plano UNISULPREV

Para os beneficiários que compõem o grupo familiar recebendo Pensão por 
Morte, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor que recebem, a 
título de complementação, na data do cálculo do Saldamento.

Institutos

É facultada ao participante ativo que não tiver preenchido os requisitos de 
elegibilidade aos benefícios, a opção por um dos seguintes institutos: 

Portabilidade 

Os participantes terão o direito de portar para outro plano o valor total das 
contribuições pessoais apuradas até a data de recolhimento da última con-
tribuição vertida ao Plano, deduzida a taxa administrativa, e atualizada com 
base na rentabilidade líquida do Plano até o décimo dia anterior ao da efetiva 
transferência dos recursos. 
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Benefício Saldado do Participante Assistido em gozo de Com-
plementação de Aposentadoria por Invalidez, com Reversão 
para os Beneficiários de Pensão por Morte

Para os participantes em gozo do Benefício de Complementação de Apo-
sentadoria por Invalidez, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor 
do benefício que recebem na data do cálculo do Saldamento. 

Beneficiário ou Grupo Familiar recebedor de Complementação 
de Pensão por Morte no Plano UNISULPREV

Para os beneficiários que compõem o grupo familiar recebendo Pensão por 
Morte, o valor do Benefício Saldado corresponde ao valor que recebem, a 
título de complementação, na data do cálculo do Saldamento.

Institutos

É facultada ao participante ativo que não tiver preenchido os requisitos de 
elegibilidade aos benefícios, a opção por um dos seguintes institutos: 

Portabilidade 

Os participantes terão o direito de portar para outro plano o valor total das 
contribuições pessoais apuradas até a data de recolhimento da última con-
tribuição vertida ao Plano, deduzida a taxa administrativa, e atualizada com 
base na rentabilidade líquida do Plano até o décimo dia anterior ao da efetiva 
transferência dos recursos. 
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Resgate

Com relação ao resgate, os participantes terão o direito de resgatar o valor 
das contribuições pessoais apuradas até a data de recolhimento da última 
contribuição vertida ao Plano, deduzida a taxa administrativa, atualizadas 
com base na rentabilidade líquida do Plano. 

Benefício Proporcional Diferido

O Benefício Proporcional Diferido consistirá em renda mensal vitalícia equi-
valente ao valor do Benefício Saldado, calculado na Data Base do Saldamen-
to e atualizado pelo índice do Plano, sendo este reduzido proporcionalmen-
te ao tempo de antecipação caso a concessão se dê na forma do Benefício 
Saldado de Aposentadoria Antecipada.
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Modalidade do Benefício, Regime Financeiro e Método de 
Financiamento

A tabela a seguir apresenta a modalidade de cada benefício previsto pelo 
Plano UNISULPREV, como também seu regime financeiro e seu método de 
financiamento. 

Características dos Benefícios do Plano

Base Cadastral 

Os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste do-
cumento baseiam-se em levantamento estatístico dos dados cadastrais da 
população abrangida, considerando suas características financeiras e demo-
gráficas, bem como hipóteses financeiras e atuariais, e também na legisla-
ção pertinente, que devem ser objeto de análise e estudo dos Instituidores e 
da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC.

Referência dos Dados Cadastrais

As informações referentes aos participantes ativos e participantes assistidos, 
objetivando esta Avaliação Atuarial, foram enviadas pela Entidade em arquivo 
eletrônico, com data-base em 31/12/2019 em formato “xls” e foram objeto 
de análise e testes de consistências. 
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Características dos Benefícios do Plano 
 
 
 

Benefício 

 
 

Modalidade do 
Benefício 

 
 

Regime Financeiro/Método 
de Financiamento 

Benefício Saldado de Aposentadoria 
Normal Benefício Definido Capitalização/Agregado 

Benefício Saldado de Aposentadoria 
Antecipada Benefício Definido Capitalização/Agregado 

Benefício Saldado de Aposentadoria 
por Invalidez Benefício Definido Capitalização/Agregado 

Benefício Saldado de Pensão por 
Morte Benefício Definido Capitalização/Agregado 

 

 
 

Base Cadastral  

Os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste documento baseiam-se 
em levantamento estatístico dos dados cadastrais da população abrangida, considerando suas 
características financeiras e demográficas, bem como hipóteses financeiras e atuariais, e 
também na legislação pertinente, que devem ser objeto de análise e estudo dos Instituidores e 
da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC. 

 

Referência dos Dados Cadastrais 

As informações referentes aos participantes ativos e participantes assistidos, objetivando esta 
Avaliação Atuarial, foram enviadas pela Entidade em arquivo eletrônico, com data-base em 
31/12/2019 em formato “xls” e foram objeto de análise e testes de consistências.  

Apresenta-se a seguir o consolidado estatístico da base cadastral dos participantes, onde são 
demonstradas as principais características da população em estudo e, no Anexo II deste 
relatório, são apresentadas todas as estatísticas da população correspondente, em conjunto 
com uma série de gráficos que buscam trazer à diretoria da Entidade informações gerenciais 
sobre o plano, de modo a facilitar a sua administração.   

Validação de dados 
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Modalidade do Benefício, Regime Financeiro e Método de 
Financiamento

A tabela a seguir apresenta a modalidade de cada benefício previsto pelo 
Plano UNISULPREV, como também seu regime financeiro e seu método de 
financiamento. 

Características dos Benefícios do Plano

Base Cadastral 

Os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste do-
cumento baseiam-se em levantamento estatístico dos dados cadastrais da 
população abrangida, considerando suas características financeiras e demo-
gráficas, bem como hipóteses financeiras e atuariais, e também na legisla-
ção pertinente, que devem ser objeto de análise e estudo dos Instituidores e 
da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC.

Referência dos Dados Cadastrais

As informações referentes aos participantes ativos e participantes assistidos, 
objetivando esta Avaliação Atuarial, foram enviadas pela Entidade em arquivo 
eletrônico, com data-base em 31/12/2019 em formato “xls” e foram objeto 
de análise e testes de consistências. 
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Características dos Benefícios do Plano 
 
 
 

Benefício 

 
 

Modalidade do 
Benefício 

 
 

Regime Financeiro/Método 
de Financiamento 

Benefício Saldado de Aposentadoria 
Normal Benefício Definido Capitalização/Agregado 

Benefício Saldado de Aposentadoria 
Antecipada Benefício Definido Capitalização/Agregado 

Benefício Saldado de Aposentadoria 
por Invalidez Benefício Definido Capitalização/Agregado 

Benefício Saldado de Pensão por 
Morte Benefício Definido Capitalização/Agregado 

 

 
 

Base Cadastral  

Os resultados apurados pela Avaliação Atuarial e demonstrados neste documento baseiam-se 
em levantamento estatístico dos dados cadastrais da população abrangida, considerando suas 
características financeiras e demográficas, bem como hipóteses financeiras e atuariais, e 
também na legislação pertinente, que devem ser objeto de análise e estudo dos Instituidores e 
da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC. 

 

Referência dos Dados Cadastrais 

As informações referentes aos participantes ativos e participantes assistidos, objetivando esta 
Avaliação Atuarial, foram enviadas pela Entidade em arquivo eletrônico, com data-base em 
31/12/2019 em formato “xls” e foram objeto de análise e testes de consistências.  

Apresenta-se a seguir o consolidado estatístico da base cadastral dos participantes, onde são 
demonstradas as principais características da população em estudo e, no Anexo II deste 
relatório, são apresentadas todas as estatísticas da população correspondente, em conjunto 
com uma série de gráficos que buscam trazer à diretoria da Entidade informações gerenciais 
sobre o plano, de modo a facilitar a sua administração.   

Validação de dados 

Apresenta-se a seguir o consolidado estatístico da base cadastral dos parti-
cipantes, onde são demonstradas as principais características da população 
em estudo e, no Anexo II deste relatório, são apresentadas todas as estatísti-
cas da população correspondente, em conjunto com uma série de gráficos 
que buscam trazer à diretoria da Entidade informações gerenciais sobre o 
plano, de modo a facilitar a sua administração.  

Validação de dados

A base cadastral foi fornecida pela Entidade, em 18/02/2020. Após a recep-
ção dos dados, foram realizados os testes de consistência julgados necessá-
rios, sendo a referida base considerada satisfatória para a Avaliação Atuarial 
referente ao exercício financeiro de 2019. Foram também utilizadas para a 
presente avaliação as informações contábeis referentes ao mesmo período.

Estatísticas

Com base nas informações cadastrais e financeiras encaminhadas, foram 
realizadas análises estatísticas contemplando também um comparativo em 
relação aos anos de 2017, 2018 e 2019. 

Participantes Ativos

Informações gerais

(*)  Valores não contemplam 124 participantes cancelados aguardando resgate em 2017, 119 em 
2018 e 115 em 2019.
(**)  Apesar de a Avaliação Atuarial considerar o conceito de pico e capacidade dos benefícios, 
neste quadro os valores são originais, informados pela EFPC.
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A base cadastral foi fornecida pela Entidade, em 18/02/2020. Após a recepção dos dados, foram 
realizados os testes de consistência julgados necessários, sendo a referida base considerada 
satisfatória para a Avaliação Atuarial referente ao exercício financeiro de 2019. Foram também 
utilizadas para a presente avaliação as informações contábeis referentes ao mesmo período. 

Estatísticas 
Com base nas informações cadastrais e financeiras encaminhadas, foram realizadas análises 
estatísticas contemplando também um comparativo em relação aos anos de 2017, 2018 e 2019.  

 
Participantes Ativos 

Informações gerais 
 
 

Item 

 
 

2017* 

 
 

2018* 

 
 

2019* 
Número de participantes 79 77 67 

Idade média atual (anos) 52,96 52,28 53,08 

Idade média de aposentadoria (anos) 57,11 56,97 57,31 

Tempo médio de espera (anos) 4,15 4,69 4,24 

Benefício saldado médio (R$) (**) R$ 1.967,45 R$ 1.838,38 R$ 960,18 

(*)  Valores não contemplam 124 participantes cancelados aguardando resgate em 2017, 119 em 2018 e 115 em 2019. 
(**)  Apesar de a Avaliação Atuarial considerar o conceito de pico e capacidade dos benefícios, neste quadro os valores 

são originais, informados pela EFPC. 
 

Diante da tabela acima, percebe-se que houve uma redução no número de participantes ativos 

em 2019, na ordem de 12,99%, quando comparado com o exercício de 2018. Esta observação 

fica melhor elucidada no gráfico abaixo: 

Evolução do número de participantes ativos  
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Diante da tabela acima, percebe-se que houve uma redução no número 
de participantes ativos em 2019, na ordem de 12,99%, quando comparado 
com o exercício de 2018. Esta observação fica melhor elucidada no gráfico 
abaixo:

Evolução do número de participantes ativos

 A redução do número de participantes ativos ao passar dos anos é um com-
portamento esperado no Plano, justificado pelo seu fechamento a novas 
inscrições. As saídas podem ocorrer por aposentadorias, óbitos, mudança 
de situação no Plano de ativo para cancelado e desligamentos do Plano. Ob-
jetivando conhecer os motivos pelos quais ocorreu a redução do número de 
participantes ativos, o gráfico a seguir traz a descrição:

Descrição de saídas de participantes ativos

64

66

68

70

72

74

76

78

79

77

67

80

62

60

2017 2018 2019

www.prevunisul.com.br PREVUNISUL  |  Plano UNISULPREV

2. DIRETORIA DE SEGURIDADE

2
0

19
2

0
19

RELATÓRIORELATÓRIO
DE GESTÃODE GESTÃO

2

12

3

0

Número de Novas Aposentadorias em 2019

Desligamento com Resgate em 2019

24 68 10 12 14



21

Diante da tabela acima, percebe-se que houve uma redução no número 
de participantes ativos em 2019, na ordem de 12,99%, quando comparado 
com o exercício de 2018. Esta observação fica melhor elucidada no gráfico 
abaixo:

Evolução do número de participantes ativos

 A redução do número de participantes ativos ao passar dos anos é um com-
portamento esperado no Plano, justificado pelo seu fechamento a novas 
inscrições. As saídas podem ocorrer por aposentadorias, óbitos, mudança 
de situação no Plano de ativo para cancelado e desligamentos do Plano. Ob-
jetivando conhecer os motivos pelos quais ocorreu a redução do número de 
participantes ativos, o gráfico a seguir traz a descrição:
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Dos 12 desligamentos com resgate verificados em 2019, 1 foi de participante 
que estava na condição de BPD. Os demais desligamentos são de parti-
cipantes que estavam com status de cancelado. As novas aposentadorias 
registradas são programadas. 

Participantes Assistidos e Pensionistas

Informações gerais

(*)  Estatísticas referentes ao grupo familiar que recebe pensão. 
(**)  Apesar de a Avaliação Atuarial considerar o conceito de pico e capacidade dos benefícios, 
neste quadro os valores são originais, informados pela EFPC.

Hipóteses Atuariais

As hipóteses atuariais podem ser classificadas como biométricas, demográ-
ficas, econômicas e financeiras. Conforme determina o Art. 3º da Resolução 
CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, as hipóteses devem estar adequa-
das às características da massa de participantes e assistidos, patrocinadores 
e instituidores, bem como o plano de benefícios de caráter previdenciário.
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Informações gerais 

 
 

Item  

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 
Aposentados Válidos 78 76 80 

Idade média em anos 68,81 69,30 69,79 

Benefício Médio Básico R$6.873,31 R$6.792,18 R$6.881,32 

Folha Mensal Benefício Total R$536.118,50 R$516.205,87 R$550.505,20 

Aposentados Inválidos 14 15 14 

Idade média em anos 64,29 64,40 65,21 

Benefício Médio Básico R$683,94 R$658,54 R$703,24 

Folha Mensal Benefício Total R$9.575,15 R$9.878,17 R$9.845,34 

Pensionistas* 21 22 22 

Idade média em anos 68,96 70,00 71,00 

Benefício Médio Básico R$1.782,07 R$2.220,36 R$2.335,57 

Folha Mensal Benefício Total R$37.423,43 R$48.847,90 R$51.382,46 

 
(*)  Estatísticas referentes ao grupo familiar que recebe pensão.  
(**)  Apesar de a Avaliação Atuarial considerar o conceito de pico e capacidade dos benefícios, neste quadro os valores 

são originais, informados pela EFPC. 

 

Hipóteses Atuariais 

As hipóteses atuariais podem ser classificadas como biométricas, demográficas, econômicas e 
financeiras. Conforme determina o Art. 3º da Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, 
as hipóteses devem estar adequadas às características da massa de participantes e assistidos, 
patrocinadores e instituidores, bem como o plano de benefícios de caráter previdenciário. 

Quanto ao estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas e demográficas às 
características da massa de participantes e assistidos e do plano de benefícios de caráter 
previdenciário  e das hipóteses econômicas, admite-se a aplicação do disposto no artigo 32, § 
6º, da Instrução PREVIC nº 10/2018, que prevê a correspondente validade geral máxima de 3 
(três) anos, contados da data de sua realização. 

O mais recente estudo realizado com este propósito foi destinado para a Avaliação Atuarial de 
encerramento do exercício de 2018, que pelo tempo decorrido cumpre à disposição legal 
anteriormente citada, e o Relatório do Estudo Técnico de Aderência das Hipóteses Atuariais 
ETAH 02/2018 demonstra a metodologia utilizada e os resultados alcançados. 
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Quanto ao estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas e demo-
gráficas às características da massa de participantes e assistidos e do plano 
de benefícios de caráter previdenciário  e das hipóteses econômicas, ad-
mite-se a aplicação do disposto no artigo 32, § 6º, da Instrução PREVIC nº 
10/2018, que prevê a correspondente validade geral máxima de 3 (três) anos, 
contados da data de sua realização.

O mais recente estudo realizado com este propósito foi destinado para a 
Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2018, que pelo tem-
po decorrido cumpre à disposição legal anteriormente citada, e o Relatório 
do Estudo Técnico de Aderência das Hipóteses Atuariais ETAH 02/2018 de-
monstra a metodologia utilizada e os resultados alcançados.

Adicionalmente, foi realizado estudo de convergência entre a taxa real de 
juros anual a ser adotada na avaliação atuarial e a taxa de retorno real anual 
projetada para as aplicações dos recursos garantidores, observando o con-
ceito de corredor relativo a taxa de juros parâmetro. Para fins de realização 
deste estudo foram consideradas as informações fornecidas pela EFPC con-
forme descrito no artigo 34 da Instrução Previc nº 10/2018. 

A proposta de manutenção das hipóteses atuariais do Estudo Técnico ETAH  
02/2018 e sugestão da taxa real de juros a ser adotada na avaliação atuarial 
de 31/12/2019 foram encaminhadas para a Entidade, que manifestou a con-
cordância.

Seguem as hipóteses adotadas para a Avaliação Atuarial de 2019, que passa-
rão a vigorar a partir de 01/04/2020 e são apresentadas nas Demonstrações 
Atuariais – DA.

Fatores Econômicos e Financeiros

(*) Fator de Capacidade é o fator que considera a perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios 
entre o período compreendido entre dois dissídios.
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Adicionalmente, foi realizado estudo de convergência entre a taxa real de juros anual a ser 
adotada na avaliação atuarial e a taxa de retorno real anual projetada para as aplicações dos 
recursos garantidores, observando o conceito de corredor relativo a taxa de juros parâmetro. 
Para fins de realização deste estudo foram consideradas as informações fornecidas pela EFPC 
conforme descrito no artigo 34 da Instrução Previc nº 10/2018.  

A proposta de manutenção das hipóteses atuariais do Estudo Técnico ETAH  02/2018 e sugestão 
da taxa real de juros a ser adotada na avaliação atuarial de 31/12/2019 foram encaminhadas 
para a Entidade, que manifestou a concordância. 

Seguem as hipóteses adotadas para a Avaliação Atuarial de 2019, que passarão a vigorar a partir 
de 01/04/2020 e são apresentadas nas Demonstrações Atuariais – DA. 

 

Fatores Econômicos e Financeiros 
 
 

Hipóteses 

 
 

31/12/2018 

 
 

31/12/2019 
Taxa de Juros Atuariais 5,50% a.a. 5,50% a.a. 

Fator de Capacidade de Benefício (*) 0,9801 0,9801 

Indexador do Plano INPC-IBGE INPC-IBGE 

Conceito Pico 
INPC acumulado de jun./18 a 

nov./18, salvo concessões 
posteriores a jul./18. 

INPC acumulado de jun./19 a 
nov./19, salvo concessões 

posteriores a jul./19. 

(*) Fator de Capacidade é o fator que considera a perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios entre o 
período compreendido entre dois dissídios. 

Fatores Biométricos 
 
 

Hipóteses 

 
 

31/12/2018 

 
 

31/12/2019 
Tábua de Mortalidade de Geral  AT 2000 – F Suavizada 10% AT 2000 – F Suavizada 10% 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 2000 – F Suavizada 10% AT 2000 – F Suavizada 10% 

Tábua de Entrada em Invalidez Hunter´s Hunter´s 

Taxa de Rotatividade 5% a.a. 5% a.a. 
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Quanto ao estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas e demo-
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deste estudo foram consideradas as informações fornecidas pela EFPC con-
forme descrito no artigo 34 da Instrução Previc nº 10/2018. 

A proposta de manutenção das hipóteses atuariais do Estudo Técnico ETAH  
02/2018 e sugestão da taxa real de juros a ser adotada na avaliação atuarial 
de 31/12/2019 foram encaminhadas para a Entidade, que manifestou a con-
cordância.
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Atuariais – DA.
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(*) Fator de Capacidade é o fator que considera a perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios 
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Adicionalmente, foi realizado estudo de convergência entre a taxa real de juros anual a ser 
adotada na avaliação atuarial e a taxa de retorno real anual projetada para as aplicações dos 
recursos garantidores, observando o conceito de corredor relativo a taxa de juros parâmetro. 
Para fins de realização deste estudo foram consideradas as informações fornecidas pela EFPC 
conforme descrito no artigo 34 da Instrução Previc nº 10/2018.  

A proposta de manutenção das hipóteses atuariais do Estudo Técnico ETAH  02/2018 e sugestão 
da taxa real de juros a ser adotada na avaliação atuarial de 31/12/2019 foram encaminhadas 
para a Entidade, que manifestou a concordância. 

Seguem as hipóteses adotadas para a Avaliação Atuarial de 2019, que passarão a vigorar a partir 
de 01/04/2020 e são apresentadas nas Demonstrações Atuariais – DA. 

 

Fatores Econômicos e Financeiros 
 
 

Hipóteses 

 
 

31/12/2018 

 
 

31/12/2019 
Taxa de Juros Atuariais 5,50% a.a. 5,50% a.a. 

Fator de Capacidade de Benefício (*) 0,9801 0,9801 

Indexador do Plano INPC-IBGE INPC-IBGE 

Conceito Pico 
INPC acumulado de jun./18 a 

nov./18, salvo concessões 
posteriores a jul./18. 

INPC acumulado de jun./19 a 
nov./19, salvo concessões 

posteriores a jul./19. 

(*) Fator de Capacidade é o fator que considera a perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios entre o 
período compreendido entre dois dissídios. 

Fatores Biométricos 
 
 

Hipóteses 

 
 

31/12/2018 

 
 

31/12/2019 
Tábua de Mortalidade de Geral  AT 2000 – F Suavizada 10% AT 2000 – F Suavizada 10% 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 2000 – F Suavizada 10% AT 2000 – F Suavizada 10% 

Tábua de Entrada em Invalidez Hunter´s Hunter´s 

Taxa de Rotatividade 5% a.a. 5% a.a. 

 

 

 

 

 

Fatores Biométricos

Fatores Demográficos
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Adicionalmente, foi realizado estudo de convergência entre a taxa real de juros anual a ser 
adotada na avaliação atuarial e a taxa de retorno real anual projetada para as aplicações dos 
recursos garantidores, observando o conceito de corredor relativo a taxa de juros parâmetro. 
Para fins de realização deste estudo foram consideradas as informações fornecidas pela EFPC 
conforme descrito no artigo 34 da Instrução Previc nº 10/2018.  

A proposta de manutenção das hipóteses atuariais do Estudo Técnico ETAH  02/2018 e sugestão 
da taxa real de juros a ser adotada na avaliação atuarial de 31/12/2019 foram encaminhadas 
para a Entidade, que manifestou a concordância. 

Seguem as hipóteses adotadas para a Avaliação Atuarial de 2019, que passarão a vigorar a partir 
de 01/04/2020 e são apresentadas nas Demonstrações Atuariais – DA. 

 

Fatores Econômicos e Financeiros 
 
 

Hipóteses 

 
 

31/12/2018 

 
 

31/12/2019 
Taxa de Juros Atuariais 5,50% a.a. 5,50% a.a. 

Fator de Capacidade de Benefício (*) 0,9801 0,9801 

Indexador do Plano INPC-IBGE INPC-IBGE 

Conceito Pico 
INPC acumulado de jun./18 a 

nov./18, salvo concessões 
posteriores a jul./18. 

INPC acumulado de jun./19 a 
nov./19, salvo concessões 

posteriores a jul./19. 

(*) Fator de Capacidade é o fator que considera a perda do poder aquisitivo dos salários e benefícios entre o 
período compreendido entre dois dissídios. 

Fatores Biométricos 
 
 

Hipóteses 

 
 

31/12/2018 

 
 

31/12/2019 
Tábua de Mortalidade de Geral  AT 2000 – F Suavizada 10% AT 2000 – F Suavizada 10% 

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT 2000 – F Suavizada 10% AT 2000 – F Suavizada 10% 

Tábua de Entrada em Invalidez Hunter´s Hunter´s 

Taxa de Rotatividade 5% a.a. 5% a.a. 
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Fatores Demográficos 

 
 

Hipóteses 

 
 

31/12/2018 

 
 

31/12/2019 
Composição familiar 

 Antes da aposentadoria 

O participante ativo, ao se 
aposentar, terá 67,25% de chance 
de possuir dependente vitalício. 

O participante masculino será 3 
anos mais velho que o seu 
dependente vitalício. 

O participante feminino será 2 
anos mais jovem que o seu 
dependente vitalício. 

 

O participante ativo, ao se 
aposentar, terá 67,25% de chance de 
possuir dependente vitalício. 

O participante masculino será 3 
anos mais velho que o seu 
dependente vitalício. 

O participante feminino será 2 anos 
mais jovem que o seu dependente 
vitalício. 

 

 Após a aposentadoria 
Considera-se a composição 
familiar real do participante no 
cálculo definitivo de concessão 
dos benefícios. 

Considera-se a composição 
familiar real do participante no 
cálculo definitivo de concessão 
dos benefícios. 
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Estatística Populacional e Gráficos Gerenciais
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Estatística Populacional e Gráficos Gerenciais
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No primeiro gráfico, pode-se visualizar que a distribuição entre homens e 
mulheres no grupo de participantes ativos se manteve praticamente na mes-
ma proporção que em 31/12/2018 e 31/12/2019.

No segundo gráfico, verifica-se a evolução da distribuição dos participantes 
ativos pelo avanço de 1 ano na idade. Em 2018, havia uma concentração de 
38 participantes entre as idades de 39 a 53 anos. Já em 31/12/2019, o núme-
ro de participantes nesta faixa etária caiu para 28. 

Projeção de aposentadorias dos participantes ativos
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A maioria dos participantes ativos tem a expectativa de se aposentar entre 
2020 e 2023. Em 2019, foram registrados 39 participantes ativos com apo-
sentadoria iminente, correspondendo a 58% do total.

Distribuição de participantes por faixa do benefício saldado 
(R$)

Pelo gráfico acima, percebe-se que a maioria dos participantes ativos possui 
valor de benefício saldado até R$ 1.000,00.

Participantes assistidos – aposentadoria por invalidez

Distribuição de participantes assistidos inválidos, por sexo

Feminino Masculino Feminino Masculino

60,00% 57,14%

40,00% 42,86%

31/12/2018 31/12/2019
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Os participantes assistidos inválidos do Plano UNISULPREV estavam distribu-
ídos em 40% do sexo masculino e 60% do sexo feminino, em 31/12/2018. 
Devido ao ajuste cadastral de uma aposentadoria que estava registrada 
como invalidez em 2018 e em 2019 foi registrada como aposentadoria pro-
gramada, a proporção atual é de 42,86% do sexo masculino e 57,14% do 
sexo feminino.

Distribuição de participantes assistidos inválidos, por faixa 
etária

Percebe-se que metade da massa de aposentados inválidos do Plano UNI-

SULPREV está concentrada na faixa etária a partir de 66 anos. 

Distribuição de participantes assistidos por invalidez, por
faixa de benefício
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Feminino Masculino Feminino Masculino

56,58%

43,42%

53,75%

46,25%

31/12/201931/12/2018

Pode-se perceber que a massa de aposentados por invalidez do Plano UNI-
SULPREV está concentrada na faixa de benefício até R$ 1.000,00.

Participantes assistidos – aposentadoria normal/antecipada

Distribuição de participantes assistidos por sexo

O nível de aposentados válidos do sexo feminino permaneceu praticamente 
o mesmo entre os exercícios de 2018 e 2019, assim como o nível de partici-
pantes do sexo masculino.

Distribuição de participantes assistidos por faixa etária
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Percebe-se que há uma concentração da massa de participantes assistidos 
nas faixas etárias entre 61 e 70 anos. Constata-se que 8% dos indivíduos pos-
suem idade até 60 anos, e 44% possuem idade acima de 70 anos.

Distribuição de participantes assistidos por faixa de benefício

Aproximadamente 45% dos assistidos válidos recebem benefício mensal aci-
ma de R$ 5.000,00, e 33,75% recebem benefício mensal até R$ 1.000,00.

Pensionistas

Distribuição de Pensionistas por sexo
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Em 31/12/20108, haviam 14% de beneficiários do sexo masculino e 86% do 
sexo feminino. Já em 31/12/2019, a distribuição de beneficiários do sexo 
masculino é de 18% contra 82% do sexo feminino.

Distribuição de Pensionistas por faixa etária

A maioria dos pensionistas está concentrada na faixa etária acima de 70 anos.
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Distribuição de famílias recebedoras de Pensão por faixa de 
Benefício

Conforme disposto no gráfico acima, a maioria dos benefícios pagos aos 

pensionistas do Plano UNISULPREV é menor ou igual a R$ 1.000,00 por mês.

Recadastramento 

Em outubro de 2019 iniciou o processo de recadastramento dos participan-
tes assistidos, com foco na “prova de vida” dos aposentados e das pensio-
nistas. O recadastramento se estende até o final de janeiro de 2020, quando 

100% dos assistidos devem estar recadastrados.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

A Diretoria Administrativo-Financeira é responsável pela gestão do patrimô-
nio dos Planos Previdenciários e do PGA – Programa de Gestão Administra-
tiva. Sob sua égide é desenvolvida a Política de Investimentos e o controle e 
gestão dos investimentos.

Política de Investimentos 2019-2023 - Plano Unisulprev

A Política de Investimentos da PREVUNISUL estabelece os princípios e dire-
trizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados à Entidade 
e tem os seguintes objetivos:

 1. Transparência aos patrocinadores, participantes e assistidos em re-
lação aos principais aspectos relacionados à gestão dos investimentos e ris-
cos;

 2. Promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para 
assegurar o equilíbrio das contas entre ativo e passivo;

 3. Informação das diretrizes e medidas a todas as pessoas internas e 
externas da Entidade que participam do processo de análise de assessora-
mento e decisório sobre a aplicação dos recursos do Plano, diretamente ou 
por intermédio de pessoa jurídica contratada.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

A Diretoria Administrativo-Financeira é responsável pela gestão do patrimônio dos 
Planos Previdenciários e do PGA – Programa de Gestão Administrativa. Sob sua égide é 
desenvolvida a Política de Investimentos e o controle e gestão dos investimentos. 

Política de Investimentos 2019-2023 - Plano Unisulprev 
A Política de Investimentos da PREVUNISUL estabelece os princípios e diretrizes que 
devem reger os investimentos dos recursos confiados à Entidade e tem os seguintes 
objetivos: 

1. Transparência aos patrocinadores, participantes e assistidos em relação aos 
principais aspectos relacionados à gestão dos investimentos e riscos; 

2. Promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para assegurar o 
equilíbrio das contas entre ativo e passivo; 

3. Informação das diretrizes e medidas a todas as pessoas internas e externas da 
Entidade que participam do processo de análise de assessoramento e decisório 
sobre a aplicação dos recursos do Plano, diretamente ou por intermédio de 
pessoa jurídica contratada. 

 

 
 

CNPB Código Denominação 

19.970.022-56 Plano Unisulprev Plano de Benefícios e Custeio da Unisul 
 

 
 
 

Período de Referência Indexador Taxa de Juros 

01/2019 a 12/2019 
 

INPC 
 

 
5,5% a.a. 

 

 
 
 

Documentação/Responsáveis 
 

Nº da Ata de Aprovação: 89/2018 
 
 

Data da Aprovação: 17/12/2018 
 

 
 
 

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ 
 

José de Oliveira Ramos - CPF 070.626.059-72 
 

 
 
 

Controle de Riscos 
 

Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco Operacional e Outros 
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Os Recursos Garantidores das Reservas Técnicas são aplicados em carteira 
diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais dispo-
níveis no âmbito do mercado financeiro, distribuídos nos seguintes segmen-
tos, observado o disposto na legislação em vigor. 
Em atendimento à Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Delibe-
rativo em 17 de dezembro de 2018, os investimentos dos Planos no ano de 
2019 obedeceram aos limites definidos pela Resolução CMN nº 4.661/2018.

A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplica-
ção bem como o objetivo de alocação em cada tipo de mandato que com-
põe esses segmentos:
A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplicação bem 
como o objetivo de alocação em cada tipo de mandato que compõe esses segmentos: 

 

 

 
 

LIMITES 
 
 

Segmento   Limite Legal Alocação Objetivo  Inferior  Superior  
Renda Fixa    85,00%     

Renda Fixa Tradicional   10,00%     

Renda Fixa Hibrido   30,00%     

Credito CDI 100% 20,00% 30,00% 100,00% 

Multimercado Institucional                   80,00%     

Carteira de Títulos    20,00%     

Renda Variável  70% 10,00% 0,00% 20,00% 

Estruturados  20% 20,00% 0,00% 20,00% 

Imobiliário  20% 15,00% 0,00% 20,00% 

Operações com Participantes  15% 0,00% 0,00% 0,00% 

Exterior  10% 3,00% 0,00% 5,00% 
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O Plano Unisulprev é do tipo Benefício Definido, cujo processo de salda-
mento foi aprovado em 21 de dezembro de 2010 de acordo com a portaria 
n° 992, de 21 de  dezembro  de  2010  da Superintendência  Nacional  de  
Previdência Complementar - PREVIC. Com o saldamento do plano o objeti-
vo é atingir a meta atuarial vigente atualmente fixada em INPC + 5,50% a.a. 

O Plano Unisulprev é patrocinado exclusivamente pela UNISUL - Universida-
de do Sul de Santa Catarina.

Gestão dos Investimentos

Em 25 de maio de 2018 o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou a 
Resolução nº 4.661/2018 que trata dos investimentos realizados pelas enti-
dades fechadas de previdência complementar (EFPC). O objetivo da Resolu-
ção é conduzir as entidades ao aprimoramento da gestão interna, de modo 
a mitigar os riscos inerentes ao gerenciamento dos ativos e proporcionar 
segurança aos participantes, assistidos e patrocinadores. Com a nova Re-
solução, o dever fiduciário dos envolvidos no processo de investimentos 
tornou-se mais claro.

Estrutura dos Fundos de Investimentos da PrevUnisul:

Administrador fiduciário: Acompanha o movimento dos gestores, monito-
rando diariamente a compra e venda de ativos, as liquidações, a precificação 
de acordo com o mercado e as análises de risco, mercado e crédito. Faz, 
ainda, análise de performance, aderência à Política de Investimentos e à le-
gislação;

Custodiante: É um banco responsável por guardar os ativos do fundo, como 
ações e títulos, enviando diariamente o inventário para o Gestor e o Admi-
nistrador. O custodiante também é responsável pela liquidação física e finan-
ceira dos ativos, ou seja, o pagamento e recebimento de ativos e recursos; 

Gestor: A empresa gestora é a responsável por perseguir a estratégia do fun-
do, escolhendo e realizando os investimentos, em atendimento à Política de 
Investimentos. 

Administrador fiduciário: Acompanha o movimento dos gestores, monitorando 
diariamente a compra e venda de ativos, as liquidações, a precificação de acordo com 
o mercado e as análises de risco, mercado e crédito. Faz, ainda, análise de performance, 
aderência à Política de Investimentos e à legislação; 

Custodiante: É um banco responsável por guardar os ativos do fundo, como ações e 
títulos, enviando diariamente o inventário para o Gestor e o Administrador. O 
custodiante também é responsável pela liquidação física e financeira dos ativos, ou 
seja, o pagamento e recebimento de ativos e recursos;  

Gestor: A empresa gestora é a responsável por perseguir a estratégia do fundo, 
escolhendo e realizando os investimentos, em atendimento à Política de 
Investimentos.  
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Gestor Terceirizado 

 

 

 

 

Rentabilidade  

Em 2019 a PrevUnisul obteve rentabilidade líquida de 9,42% nos investimentos do 
Plano UnisulPrev, correspondendo aos ganhos das aplicações, deduzidas as despesas 
com a administração. A rentabilidade de 9,42% correspondeu a 92,11% da meta 
atuarial que foi de 10,23% (INPC + 5,5% aa). 
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Em 2019 a PrevUnisul obteve rentabilidade líquida de 9,42% nos investimentos do 
Plano UnisulPrev, correspondendo aos ganhos das aplicações, deduzidas as despesas 
com a administração. A rentabilidade de 9,42% correspondeu a 92,11% da meta 
atuarial que foi de 10,23% (INPC + 5,5% aa). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador fiduciário: Acompanha o movimento dos gestores, monitorando 
diariamente a compra e venda de ativos, as liquidações, a precificação de acordo com 
o mercado e as análises de risco, mercado e crédito. Faz, ainda, análise de performance, 
aderência à Política de Investimentos e à legislação; 

Custodiante: É um banco responsável por guardar os ativos do fundo, como ações e 
títulos, enviando diariamente o inventário para o Gestor e o Administrador. O 
custodiante também é responsável pela liquidação física e financeira dos ativos, ou 
seja, o pagamento e recebimento de ativos e recursos;  

Gestor: A empresa gestora é a responsável por perseguir a estratégia do fundo, 
escolhendo e realizando os investimentos, em atendimento à Política de 
Investimentos.  
 

 
Administradora 

 
Custodiante 

 
Gestor Terceirizado 

 

 

 

 

Rentabilidade  

Em 2019 a PrevUnisul obteve rentabilidade líquida de 9,42% nos investimentos do 
Plano UnisulPrev, correspondendo aos ganhos das aplicações, deduzidas as despesas 
com a administração. A rentabilidade de 9,42% correspondeu a 92,11% da meta 
atuarial que foi de 10,23% (INPC + 5,5% aa). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



36

3

www.prevunisul.com.br PREVUNISUL  |  Plano UNISULPREV

3. DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

2
0

19
2

0
19

RELATÓRIORELATÓRIO
DE GESTÃODE GESTÃO

Rentabilidade 

Em 2019 a PrevUnisul obteve rentabilidade líquida de 9,42% nos investimen-
tos do Plano UnisulPrev, correspondendo aos ganhos das aplicações, dedu-
zidas as despesas com a administração. A rentabilidade de 9,42% correspon-
deu a 92,11% da meta atuarial que foi de 10,23% (INPC + 5,5% aa).

 

 

 

 

 

Rentabilidade do Plano x Meta Atuarial 
 
 

Ano 

 
 

Rentabilidade¹ 

 
 

Meta Atuarial² 
1998 14,37% 7,82% 

1999 22,15% 27,19% 

2000 13,50% 16,39% 

2001 15,21% 17,03% 

2002 26,28% 34,00% 

2003 21,62% 14,12% 

2004 20,82% 18,86% 

2005 7,64% 7,31% 

2006 15,31% 10,03% 

2007 10,25% 14,37% 

2008³ 6,67% 15,60% 

2009 11,18% 4,48% 

2010 8,29% 17,98% 

2011 10,06% 12,44% 

20124 8,68% 8,76% 

2013 5,59% 11,90% 

2014 8,43% 11,01% 

2015 12,47% 15,96% 

2016 11,58% 11,38% 

2017 10,85% 7,68% 

2018 8,14% 9,12% 

2019 9,42% 10,23% 

Pode-se perceber que ao longo de 2019 a rentabilidade de 9,42% não atingiu a meta atuarial 
de 10,23%, ficando 0,81 pontos percentuais abaixo do previsto. 

 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x         Daqui para a frente já foi diagramado 

Pode-se perceber que ao longo de 2019 a rentabilidade de 9,42% não atingiu 
a meta atuarial de 10,23%, ficando 0,81 pontos percentuais abaixo do previs-
to.
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Rentabilidade 

Em 2019 a PrevUnisul obteve rentabilidade líquida de 9,42% nos investimen-
tos do Plano UnisulPrev, correspondendo aos ganhos das aplicações, dedu-
zidas as despesas com a administração. A rentabilidade de 9,42% correspon-
deu a 92,11% da meta atuarial que foi de 10,23% (INPC + 5,5% aa).

 

 

 

 

 

Rentabilidade do Plano x Meta Atuarial 
 
 

Ano 

 
 

Rentabilidade¹ 

 
 

Meta Atuarial² 
1998 14,37% 7,82% 

1999 22,15% 27,19% 

2000 13,50% 16,39% 

2001 15,21% 17,03% 

2002 26,28% 34,00% 

2003 21,62% 14,12% 

2004 20,82% 18,86% 

2005 7,64% 7,31% 

2006 15,31% 10,03% 

2007 10,25% 14,37% 

2008³ 6,67% 15,60% 

2009 11,18% 4,48% 

2010 8,29% 17,98% 

2011 10,06% 12,44% 

20124 8,68% 8,76% 

2013 5,59% 11,90% 

2014 8,43% 11,01% 

2015 12,47% 15,96% 

2016 11,58% 11,38% 

2017 10,85% 7,68% 

2018 8,14% 9,12% 

2019 9,42% 10,23% 

Pode-se perceber que ao longo de 2019 a rentabilidade de 9,42% não atingiu a meta atuarial 
de 10,23%, ficando 0,81 pontos percentuais abaixo do previsto. 

 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x         Daqui para a frente já foi diagramado 

Pode-se perceber que ao longo de 2019 a rentabilidade de 9,42% não atingiu 
a meta atuarial de 10,23%, ficando 0,81 pontos percentuais abaixo do previs-
to.

Patrimônio para Cobertura do Plano, Resultado Técnico e
Rentabilidade

Considerando as informações financeiras do Plano UNISULPREV desde sua 
implantação em 01/01/1998, segue apresentação da evolução do Patrimô-
nio de Cobertura do Plano e da rentabilidade do plano ao longo do tempo.

Patrimônio de Cobertura do Plano e Resultados
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Pode-se perceber que ao longo de 2019 a rentabilidade foi atingida pelo retorno dos 
investimentos dos recursos garantidores do Plano, ficando 0,31 pontos percentuais acima da 
meta atuarial. 

 
 
Patrimônio para Cobertura do Plano, Resultado Técnico e Rentabilidade 
 

Considerando as informações financeiras do Plano UNISULPREV desde sua implantação em 
01/01/1998, segue apresentação da evolução do Patrimônio de Cobertura do Plano e da 
rentabilidade do plano ao longo do tempo. 

Patrimônio de Cobertura do Plano e Resultados 
 
 

Ano 

 
 

Patrimônio de Cobertura do Plano (R$) 

 
 

Resultado Técnico do Plano (R$) 
1998 1.092.143,37 -873.235,16 

1999 2.395.762,24 -1.819.137,62 

2000 3.943.964,70 -2.061.708,96 

2001 5.949.742,23 145.133,06 

2002 9.371.216,44 -130.342,76 

2003 13.193.997,57 389.390,14 

2004 17.039.487,81 -3.536.167,52 

2005 18.292.553,56 -2.196.311,69 

2006 21.842.863,90 -10.967.960,61 

2007 23.983.474,36 -9.948.543,87 

2008 26.670.202,34 133.231,48 

2009 32.324.808,86 R$ 0,00 

2010 37.627.171,75 (1) R$ 0,00 

2011 40.409.796,80 (2) 1.328.584,21 

2012(3) 40.482.306,87 (4) 2.674.007,95 

2013 44.802.783,06 -8.997.729,65 

2014 48.245.592,71 -8.953.220,73 

2015 43.151.984,51 -12.327.025,12 

2016 36.221.867,16 - 5.250.572,37 

2017 34.587.232,73 -5.558.740,27 

2018 30.266.369,31 -2.046.361,41 

2019 27.006.261,36 -4.823.229,86 
 

Destaca-se que o valor de R$ 27.006.261,36 é referente ao Patrimônio de Cobertura do Plano 
posicionado em 31/12/2019. O Patrimônio Social do Plano, nesta mesma posição, alcançou o 
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Destaca-se que o valor de R$ 27.006.261,36 é referente ao Patrimônio de 
Cobertura do Plano posicionado em 31/12/2019. O Patrimônio Social do 
Plano, nesta mesma posição, alcançou o montante de R$ 34.186.951,36, 
sendo parte deste valor destinado à cobertura de Fundos Previdenciais, no 
total de R$ 7.180.690,00. Destaca-se que o valor de R$ 27.006.261,36 é refe-
rente ao Patrimônio de Cobertura do Plano posicionado em 31/12/2019. O 
Patrimônio Social do Plano, nesta mesma posição, alcançou o montante de 
R$ 34.186.951,36, sendo parte deste valor destinado à cobertura de Fundos 
Previdenciais, no total de R$ 7.180.690,00.
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Destaca-se que o valor de R$ 27.006.261,36 é referente ao Patrimônio de 
Cobertura do Plano posicionado em 31/12/2019. O Patrimônio Social do 
Plano, nesta mesma posição, alcançou o montante de R$ 34.186.951,36, 
sendo parte deste valor destinado à cobertura de Fundos Previdenciais, no 
total de R$ 7.180.690,00. Destaca-se que o valor de R$ 27.006.261,36 é refe-
rente ao Patrimônio de Cobertura do Plano posicionado em 31/12/2019. O 
Patrimônio Social do Plano, nesta mesma posição, alcançou o montante de 
R$ 34.186.951,36, sendo parte deste valor destinado à cobertura de Fundos 
Previdenciais, no total de R$ 7.180.690,00.
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Observa-se que o Patrimônio de Cobertura do Plano apresentou variação 
negativa de 10,77% entre 31/12/2018 e 31/12/2019.

Plano de Contas Contábil

Segue o Plano de Contas Contábil considerando os resultados da Avaliação 
Atuarial 2019, posicionado em 31/12/2019.

Resultado do Plano de Benefícios

O Plano UNISULPREV, administrado pela PREVUNISUL, avaliado em função 
dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses atu-
ariais anteriormente descritos, apresentou em 31/12/2019 resultado de défi-
cit no montante de R$ 4.823.229,86.

Após apurar o déficit do Plano, buscou-se verificar quais foram os princi-
pais fatores que impactaram este resultado, assim chegando-se as seguintes 
causas:
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Conta 

 
 

Descrição 

 
 

Valor (R$) 
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Social 34.186.951,36 

2.3.1.0.00.00.00 Patrimônio de Cobertura do Plano 27.006.261,36 

2.3.1.1.00.00.00 Provisões Matemáticas 31.829.491,23 

2.3.1.1.01.00.00 Benefícios Concedidos 92.972.483,94 

2.3.1.1.01.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 92.972.483,94 

2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – Assistidos 84.801.528,16 
2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados – Assistidos 8.170.955,78 

2.3.1.1.02.00.00 Benefícios a Conceder 25.644.927,39 

2.3.1.1.02.02.00 Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 
Programado 25.644.927,39 

2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 25.644.927,39 

2.3.1.1.03.00.00 (-) Provisões Matemáticas a Constituir 86.787.920,10 

2.3.1.1.03.02.00 (-) Déficit Equacionado 86.787.920,10 

2.3.1.1.03.02.01 (-) Patrocinadores 84.761.735,06 

2.3.1.1.03.02.02 (-) Participantes 0,00 

2.3.1.1.03.02.03 (-) Assistidos 2.026.185,04 

2.3.1.2.00.00.00 Equilíbrio Técnico (4.823.229,86) 

2.3.2.0.00.00.00 Fundos 7.180.690,00 

2.3.2.1.00.00.00 Fundos Previdenciais 7.180.690,00 

2.3.2.1.03.00.00 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 7.180.690,00 

 

Resultado do Plano de Benefícios 

O Plano UNISULPREV, administrado pela PREVUNISUL, avaliado em função dos regimes 
financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses atuariais anteriormente descritos, 
apresentou em 31/12/2019 resultado de déficit no montante de R$ 4.823.229,86. 

Após apurar o déficit do Plano, buscou-se verificar quais foram os principais fatores que 
impactaram este resultado, assim chegando-se as seguintes causas: 

 Patrimônio Social: redução do Patrimônio Social, em um montante de R$ 2.559.558,26, 
com relação ao exercício de 2018; 

 Fundos Previdenciais: aumento de R$ 700.549,69 no montante do Fundo Previdencial; 
 Patrimônio de Cobertura do Plano: redução de R$ 3.260.107,95 em relação ao exercício 

de 2018, condicionado à redução do Patrimônio Social e ao aumento do valor dos 
Fundos; 

 Provisões Matemáticas do Plano: redução de R$ 483.239,50, em relação à provisão 
apurada em 31/12/2018, resultante da concessão de novas aposentadorias 2018. 

Dessa forma, o Déficit Técnico Acumulado em 31/12/2019 apresentou um aumento de R$ 
2.776.868,45, em relação ao resultado apurado em 31/12/2018.  

O crescimento do déficit em 2019 foi motivado pela redução considerável do ativo garantidor 
do Plano, influenciado pela saída de recursos para pagamento dos benefícios concedidos e pela 
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 • Patrimônio Social: redução do Patrimônio Social, em um montante 
de R$ 2.559.558,26, com relação ao exercício de 2018;

 • Fundos Previdenciais: aumento de R$ 700.549,69 no montante do 
Fundo Previdencial;

 • Patrimônio de Cobertura do Plano: redução de R$ 3.260.107,95 em 
relação ao exercício de 2018, condicionado à redução do Patrimônio Social 
e ao aumento do valor dos Fundos;

 • Provisões Matemáticas do Plano: redução de R$ 483.239,50, em 
relação à provisão apurada em 31/12/2018, resultante da concessão de no-
vas aposentadorias 2018.

Dessa forma, o Déficit Técnico Acumulado em 31/12/2019 apresentou um au-
mento de R$ 2.776.868,45, em relação ao resultado apurado em 31/12/2018.

O crescimento do déficit em 2019 foi motivado pela redução considerável 
do ativo garantidor do Plano, influenciado pela saída de recursos para paga-
mento dos benefícios concedidos e pela lenta reposição do ativo com as 
contribuições extraordinárias da Patrocinadora, tendo em vista as inadim-
plências passadas e redução do valor das parcelas durante o exercício de 
2019.

Importante destacar a necessidade de a Patrocinadora observar sua adim-
plência quanto as contribuições extraordinárias a vencer e, ainda, o paga-
mento do valor ajuizado da dívida, para evitar o risco de insolvência.

Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 30/2018, o déficit a ser 
equacionado, observada a situação econômica, financeira e atuarial do Pla-
no, deverá ser aquele que ultrapassar o limite apurado pela seguinte for-
mulação: 1% x (duração do passivo em anos – 4) x Provisão Matemática. A 
Provisão Matemática é resultante das provisões de benefícios estruturados 
na modalidade de benéfico definido, subtraída das provisões matemáticas a 
constituir.
 
Para o Plano UNISULPREV, o referido limite resulta em R$ 2.434.956,08 = 
[1% x (11,7 – 4) x R$ 31.829.491,22]. O valor da duração do passivo utilizado 
para o cálculo do limite corresponde à duration calculada pelo sistema da 
Previc – VENTURO.
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 • Patrimônio Social: redução do Patrimônio Social, em um montante 
de R$ 2.559.558,26, com relação ao exercício de 2018;

 • Fundos Previdenciais: aumento de R$ 700.549,69 no montante do 
Fundo Previdencial;

 • Patrimônio de Cobertura do Plano: redução de R$ 3.260.107,95 em 
relação ao exercício de 2018, condicionado à redução do Patrimônio Social 
e ao aumento do valor dos Fundos;

 • Provisões Matemáticas do Plano: redução de R$ 483.239,50, em 
relação à provisão apurada em 31/12/2018, resultante da concessão de no-
vas aposentadorias 2018.

Dessa forma, o Déficit Técnico Acumulado em 31/12/2019 apresentou um au-
mento de R$ 2.776.868,45, em relação ao resultado apurado em 31/12/2018.

O crescimento do déficit em 2019 foi motivado pela redução considerável 
do ativo garantidor do Plano, influenciado pela saída de recursos para paga-
mento dos benefícios concedidos e pela lenta reposição do ativo com as 
contribuições extraordinárias da Patrocinadora, tendo em vista as inadim-
plências passadas e redução do valor das parcelas durante o exercício de 
2019.

Importante destacar a necessidade de a Patrocinadora observar sua adim-
plência quanto as contribuições extraordinárias a vencer e, ainda, o paga-
mento do valor ajuizado da dívida, para evitar o risco de insolvência.

Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 30/2018, o déficit a ser 
equacionado, observada a situação econômica, financeira e atuarial do Pla-
no, deverá ser aquele que ultrapassar o limite apurado pela seguinte for-
mulação: 1% x (duração do passivo em anos – 4) x Provisão Matemática. A 
Provisão Matemática é resultante das provisões de benefícios estruturados 
na modalidade de benéfico definido, subtraída das provisões matemáticas a 
constituir.
 
Para o Plano UNISULPREV, o referido limite resulta em R$ 2.434.956,08 = 
[1% x (11,7 – 4) x R$ 31.829.491,22]. O valor da duração do passivo utilizado 
para o cálculo do limite corresponde à duration calculada pelo sistema da 
Previc – VENTURO.
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Para a realização deste cálculo, foi considerado o fluxo de pagamento de 
benefícios e de receitas das contribuições extraordinárias esperadas ape-
nas dos participantes assistidos. Não foi considerado o fluxo de receitas das 
contribuições extraordinárias da patrocinadora pela característica de inadim-
plências já apresentadas.

O valor a ser equacionado do déficit técnico ao longo do exercício de 2020 
é aquele que ultrapassar o limite apresentado, que neste caso resulta em R$ 
2.388.273,78. Porém, o Art. 30 da Resolução CNPC nº 30/2018 define que 
o valor do ajuste de precificação, caso seja positivo, será deduzido do resul-
tado deficitário acumulado e, caso negativo, será acrescido a esse mesmo 
resultado para fins de equacionamento.

O ajuste de precificação do ativo, com base no novo Sistema da Previc - VEN-
TURO, resultou em um ajuste positivo de R$ 17.353.519,03, que gerou um 
equilíbrio técnico ajustado no plano de R$ 12.530.289,17 (-R$ 4.823.229,86 + 
R$ 17.353.519,03). Assim, não há necessidade de equacionamento de déficit 
durante o exercício de 2020.

A tabela a seguir descreve os títulos públicos que nos foram disponibilizados 
pela EFPC para realização do estudo de ajuste dos ativos:

Títulos Públicos Considerados até o vencimento para Ajuste dos Ativos

É importante destacar que os títulos públicos informados para o cálculo do 
ajuste de precificação devem ser monitorados pela EFPC, tanto em termos 
de liquidez do Plano, considerando a necessidade do pagamento dos be-
nefícios e as regras de pagamentos dos cupons e do principal dos títulos 
públicos com sua manutenção até o vencimento, como, pelo cumprimento 
dos incisos de I a VI do artigo 10º da Instrução nº 10/2018.
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lenta reposição do ativo com as contribuições extraordinárias da Patrocinadora, tendo em vista 
as inadimplências passadas e redução do valor das parcelas durante o exercício de 2019. 

Importante destacar a necessidade de a Patrocinadora observar sua adimplência quanto as 
contribuições extraordinárias a vencer e, ainda, o pagamento do valor ajuizado da dívida, para 
evitar o risco de insolvência. 

Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 30/2018, o déficit a ser equacionado, observada 
a situação econômica, financeira e atuarial do Plano, deverá ser aquele que ultrapassar o limite 
apurado pela seguinte formulação: 1% x (duração do passivo em anos – 4) x Provisão 
Matemática. A Provisão Matemática é resultante das provisões de benefícios estruturados na 
modalidade de benéfico definido, subtraída das provisões matemáticas a constituir.  

Para o Plano UNISULPREV, o referido limite resulta em R$ 2.434.956,08 = [1% x (11,7 – 4) x R$ 
31.829.491,22]. O valor da duração do passivo utilizado para o cálculo do limite corresponde à 
duration calculada pelo sistema da Previc – VENTURO. Para a realização deste cálculo, foi 
considerado o fluxo de pagamento de benefícios e de receitas das contribuições extraordinárias 
esperadas apenas dos participantes assistidos. Não foi considerado o fluxo de receitas das 
contribuições extraordinárias da patrocinadora pela característica de inadimplências já 
apresentadas. 

O valor a ser equacionado do déficit técnico ao longo do exercício de 2020 é aquele que 
ultrapassar o limite apresentado, que neste caso resulta em R$ 2.388.273,78. Porém, o Art. 30 
da Resolução CNPC nº 30/2018 define que o valor do ajuste de precificação, caso seja positivo, 
será deduzido do resultado deficitário acumulado e, caso negativo, será acrescido a esse mesmo 
resultado para fins de equacionamento. 

O ajuste de precificação do ativo, com base no novo Sistema da Previc - VENTURO, resultou em 
um ajuste positivo de R$ 17.353.519,03, que gerou um equilíbrio técnico ajustado no plano de 
R$ 12.530.289,17 (-R$ 4.823.229,86 + R$ 17.353.519,03). Assim, não há necessidade de 
equacionamento de déficit durante o exercício de 2020. 

A tabela a seguir descreve os títulos públicos que nos foram disponibilizados pela EFPC para 
realização do estudo de ajuste dos ativos: 

Títulos Públicos Considerados até o vencimento para Ajuste dos Ativos 
 
 

Fracionamento 

 
 

Tipo 

 
 

ISIN 

 
Taxa de 

aquisição % a.a. 

 
 

Vencimento 

 
 

Quantidade 

72,91% NTN-B BRSTNCNTB3A0 5,402037 15/08/2020 1.200 

72,91% NTN-B BRSTNCNTB096 5,423010 15/08/2024 2.120 

72,91% NTN-B BRSTNCNTB0O7 5,562454 15/05/2035 1.220 

72,91% NTN-B BRSTNCNTB0A6 5,582178 15/05/2045 2.910 
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Custeio Administrativo

Através da Avaliação Atuarial do exercício de 2010 foi aprovada a alteração 
da taxa de carregamento de 5% para 7,30%, incidente sobre as contribuições 
vertidas ao Plano UNISULPREV, passando a viger a partir de janeiro de 2011.
Com o objetivo de verificar o equilíbrio entre as receitas e as despesas admi-
nistrativas do Plano UNISULPREV, realizou-se o levantamento das contribui-
ções vertidas pelos participantes e aquelas repassadas pela Patrocinadora, 
que resultou numa receita administrativa, no período de janeiro/2019 a de-
zembro/2019, de R$ 866.508,34, frente a uma despesa administrativa de R$ 
1.087.877,79. Observa-se que no exercício de 2019 as receitas administrativas 
foram insuficientes para cobrir as despesas.
  
Uma das causas da insuficiência de recursos administrativos é o não pa-
gamento pela Patrocinadora de contribuições extraordinárias passadas que 
foram ajuizadas pela Entidade. Conforme estabelecido no Plano de custeio 
para 2018, a maior parte dos valores vertidos como contribuição adminis-
trativa advêm das contribuições mensais objeto do contrato de dívida da 
Patrocinadora.

O gráfico abaixo demonstra a evolução das receitas e despesas administrati-
vas ao longo do exercício de 2019.
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Custeio Administrativo

Através da Avaliação Atuarial do exercício de 2010 foi aprovada a alteração 
da taxa de carregamento de 5% para 7,30%, incidente sobre as contribuições 
vertidas ao Plano UNISULPREV, passando a viger a partir de janeiro de 2011.
Com o objetivo de verificar o equilíbrio entre as receitas e as despesas admi-
nistrativas do Plano UNISULPREV, realizou-se o levantamento das contribui-
ções vertidas pelos participantes e aquelas repassadas pela Patrocinadora, 
que resultou numa receita administrativa, no período de janeiro/2019 a de-
zembro/2019, de R$ 866.508,34, frente a uma despesa administrativa de R$ 
1.087.877,79. Observa-se que no exercício de 2019 as receitas administrativas 
foram insuficientes para cobrir as despesas.
  
Uma das causas da insuficiência de recursos administrativos é o não pa-
gamento pela Patrocinadora de contribuições extraordinárias passadas que 
foram ajuizadas pela Entidade. Conforme estabelecido no Plano de custeio 
para 2018, a maior parte dos valores vertidos como contribuição adminis-
trativa advêm das contribuições mensais objeto do contrato de dívida da 
Patrocinadora.

O gráfico abaixo demonstra a evolução das receitas e despesas administrati-
vas ao longo do exercício de 2019.
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Sabe-se que no exercício de 2020, conforme o novo acordo de pagamento 
de dívida firmado entre a Patrocinadora e a Entidade, haverá o crescimento 
no valor das parcelas mensais. Além disso, espera-se a execução judicial ou 
um acordo para pagamento do valor ajuizado da dívida também no decorrer 
do ano de 2020. Essas fontes de receitas serão de extrema importância para 
a recuperação do equilíbrio financeiro da gestão administrativa da Entidade. 

Sugere-se que, após a integralização dos recursos devidos pela Patrocina-
dora à Entidade referentes ao Plano UNISULPREV, sejam realizados novos 
estudos para verificar o nível de custeio administrativo necessário para fazer 
frente às Despesas Administrativas da Entidade e a revisão do Fundo Admi-
nistrativo, considerando a característica de Plano saldado e, consequente-
mente, a inexistência de contribuições normais.

Entretanto, a falta de repasse das contribuições administrativas para a cober-
tura das despesas da Entidade poderá inviabilizar a manutenção das ativida-
des desta no médio e longo prazo.

Plano de Custeio Vigente

O fechamento do Plano UNISULPREV em conjunto com o seu saldamen-
to, que se deu através da aprovação do Regulamento em 22/12/2010 pela 
PREVIC, foi uma medida adotada pela Entidade, em conjunto com a Patroci-
nadora, para que o Plano voltasse a apresentar equilíbrio financeiro-atuarial, 
a fim de tornar sua manutenção a longo prazo possível frente aos compro-
missos assumidos junto aos participantes e patrocinadora. 
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Igualmente, visava eliminar problemas estruturais responsáveis pelo déficit 
técnico até aquele momento registrado, imunizar o Plano contra possíveis 
déficits decorrentes de variações salariais acima do previsto, preservar o di-
reito adquirido pelos participantes assistidos e pensionistas, e assegurar aos 
participantes ativos a transformação dos seus direitos proporcionais em di-
reitos acumulados, observando as regras existentes no Regulamento. 

A partir da última alteração regulamentar do Plano UNISULPREV, foram in-
terrompidas as contribuições previstas nos artigos 54 e 55, sendo instituí-
da a contribuição extraordinária para cobertura de insuficiência patrimonial 
como garantia das Provisões Matemáticas de Saldamento, conforme artigos 
67 e 68 do Regulamento.

Portanto, após o saldamento, as contribuições extraordinárias, em termos 
qualitativos, assim ficaram distribuídas:

 • Contribuição Extraordinária de Serviço Passado – Patrocinadora;

 • Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado) – 
Patrocinadora; e

 • Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado) – 
Participantes.

Apesar da estrutura de custeio extraordinária implantada quando do salda-
mento do Plano, a patrocinadora veio a ser inadimplente em diversas parce-
las das contribuições devidas. 

A partir desta situação foram instituídas no exercício de 2013 mais duas con-
tribuições extraordinárias para a Patrocinadora, através do contrato firmado 
com a entidade, cuja sua descrição segue abaixo:

 • Contribuição Extraordinária de Serviço Passado, relativo ao contrato 
de novação; e

 • Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado), 
relativo ao contrato de novação.
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Igualmente, visava eliminar problemas estruturais responsáveis pelo déficit 
técnico até aquele momento registrado, imunizar o Plano contra possíveis 
déficits decorrentes de variações salariais acima do previsto, preservar o di-
reito adquirido pelos participantes assistidos e pensionistas, e assegurar aos 
participantes ativos a transformação dos seus direitos proporcionais em di-
reitos acumulados, observando as regras existentes no Regulamento. 

A partir da última alteração regulamentar do Plano UNISULPREV, foram in-
terrompidas as contribuições previstas nos artigos 54 e 55, sendo instituí-
da a contribuição extraordinária para cobertura de insuficiência patrimonial 
como garantia das Provisões Matemáticas de Saldamento, conforme artigos 
67 e 68 do Regulamento.

Portanto, após o saldamento, as contribuições extraordinárias, em termos 
qualitativos, assim ficaram distribuídas:

 • Contribuição Extraordinária de Serviço Passado – Patrocinadora;

 • Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado) – 
Patrocinadora; e

 • Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado) – 
Participantes.

Apesar da estrutura de custeio extraordinária implantada quando do salda-
mento do Plano, a patrocinadora veio a ser inadimplente em diversas parce-
las das contribuições devidas. 

A partir desta situação foram instituídas no exercício de 2013 mais duas con-
tribuições extraordinárias para a Patrocinadora, através do contrato firmado 
com a entidade, cuja sua descrição segue abaixo:

 • Contribuição Extraordinária de Serviço Passado, relativo ao contrato 
de novação; e

 • Contribuição Extraordinária de Saldamento (Déficit Equacionado), 
relativo ao contrato de novação.
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Nem todas as Contribuições Extraordinárias foram honradas pela Patrocina-
dora, tanto em seu valor integral, como em seu valor parcial, em relação aos 
encargos extras do Plano assumidos por ela perante a Entidade administra-
dora.

Desta forma, mais uma vez, a regularização dos débitos passou a ser imi-
nente para garantir o equilíbrio do Plano UNISULPREV, pois os valores não 
vertidos para ele representavam em 31/12/2015 aproximadamente R$ 22 mi-
lhões.

Diante disto, a regularização da situação de inadimplência da Patrocinadora 
com o Plano/Entidade ficou acertada em reunião realizada com a PREVIC 
em 16/03/2016. 

Foi estabelecido que a Patrocinadora assumiria o equacionamento das refe-
ridas parcelas inadimplentes, além de qualquer déficit que venha a ser regis-
trado no Plano, por meio de um contrato de confissão de dívida.

Pelo contrato de confissão de dívida, acordado em abril/2016, a Patrocina-
dora reconheceu o déficit do Plano de R$ 9.880.428,26 e a provisão mate-
mática a constituir de R$ 59.193.991,30, resultando em um total equaciona-
do de R$ 69.074.419,56, posicionado em dezembro/2015. 

O equacionando do valor de R$ 69.074.419,56 ficou definido pelo pagamen-
to postecipado das prestações mensais de R$ 543.611,52, calculadas com 
base: 

 • Na taxa real de juros de 4,50% a.a.(meta atuarial na época); 

 • Por um prazo de 191 meses (duração do passivo arredondada x 1,5);
 • Taxa de carregamento administrativo de 7,3% a.m.; e

 • Sistema “Price” de amortização.

Considerando que os pagamentos teriam início em abril de 2016, a atualiza-
ção do valor do principal para esta data resultou em uma prestação mensal 
inicial R$ 548.973,87. 
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A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido con-
trato até o mês de janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente com 
o pagamento das parcelas de nº 11 ao nº 32 do contrato de dívida firmado 
com a PREVUNISUL, realizando, em alguns meses, pagamentos parciais das 
parcelas 28 e 33. 

A Previc encaminhou o Ofício nº 3198/2018, que foi recepcionado pela PRE-
VUNISUL no dia 06 de novembro de 2018, exigindo medidas a serem ado-
tadas pelas instâncias de governança da EFPC com o fim de regularizar as 
pendências financeiras da Patrocinadora, para evitar a decretação do regime 
especial de liquidação do plano.

Em resposta ao Ofício, A PREVUNISUL informou que procedeu com a co-
brança judicial das parcelas vencidas e não pagas de nº 11 à nº 32, totalizan-
do o valor de R$ 17.193.539,48, atualizado em 31/03/2019. Deste montante, 
R$ 2.448.114,90 é referente a multas e juros por atrasos, e servirão para com-
por o Fundo Administrativo da Entidade. O valor líquido ajuizado correspon-
de à R$ 14.745.424,58.

Foi realizado estudo para identificar as possibilidades de redução do valor 
das parcelas futuras do financiamento, em atendimento à solicitação da 
Patrocinadora. Para isso, a consultoria atuarial analisou a legislação vigente 
e apresentou o Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da Patrocinadora 
UNISUL - PA 02/2019, datado em 11/04/2019, com a sugestão de novas 
parcelas.

Pelo citado Parecer foi apresentado o valor total da dívida de R$ 82.158.673,53    
que deduzido do valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um 
saldo devedor remanescente de R$ 67.413.248,95 em 31/03/2019. O repar-
celamento coube apenas ao saldo remanescente, sendo o valor ajuizado 
com cobrança a ser acordada na esfera judicial.

A solução para a redução das parcelas foi considerar níveis contributivos 
crescentes, de forma a repor gradativamente o patrimônio do Plano na me-
dida que este for consumido pelo pagamento dos benefícios. O valor míni-
mo inicial das parcelas é de R$ 268.250,00, com um prazo de 216 meses 
(correspondente a 18 anos), conforme demonstrado a seguir:
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A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido con-
trato até o mês de janeiro/2017. Contudo, permaneceu inadimplente com 
o pagamento das parcelas de nº 11 ao nº 32 do contrato de dívida firmado 
com a PREVUNISUL, realizando, em alguns meses, pagamentos parciais das 
parcelas 28 e 33. 

A Previc encaminhou o Ofício nº 3198/2018, que foi recepcionado pela PRE-
VUNISUL no dia 06 de novembro de 2018, exigindo medidas a serem ado-
tadas pelas instâncias de governança da EFPC com o fim de regularizar as 
pendências financeiras da Patrocinadora, para evitar a decretação do regime 
especial de liquidação do plano.

Em resposta ao Ofício, A PREVUNISUL informou que procedeu com a co-
brança judicial das parcelas vencidas e não pagas de nº 11 à nº 32, totalizan-
do o valor de R$ 17.193.539,48, atualizado em 31/03/2019. Deste montante, 
R$ 2.448.114,90 é referente a multas e juros por atrasos, e servirão para com-
por o Fundo Administrativo da Entidade. O valor líquido ajuizado correspon-
de à R$ 14.745.424,58.

Foi realizado estudo para identificar as possibilidades de redução do valor 
das parcelas futuras do financiamento, em atendimento à solicitação da 
Patrocinadora. Para isso, a consultoria atuarial analisou a legislação vigente 
e apresentou o Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da Patrocinadora 
UNISUL - PA 02/2019, datado em 11/04/2019, com a sugestão de novas 
parcelas.

Pelo citado Parecer foi apresentado o valor total da dívida de R$ 82.158.673,53    
que deduzido do valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um 
saldo devedor remanescente de R$ 67.413.248,95 em 31/03/2019. O repar-
celamento coube apenas ao saldo remanescente, sendo o valor ajuizado 
com cobrança a ser acordada na esfera judicial.

A solução para a redução das parcelas foi considerar níveis contributivos 
crescentes, de forma a repor gradativamente o patrimônio do Plano na me-
dida que este for consumido pelo pagamento dos benefícios. O valor míni-
mo inicial das parcelas é de R$ 268.250,00, com um prazo de 216 meses 
(correspondente a 18 anos), conforme demonstrado a seguir:
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O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato 
de Confissão de Dívida vigente, considerando o acordo de refinanciamento 
entre a UNISUL e Prevunisul.

Sobre a provisão matemática a constituir de responsabilidade dos Assistidos, 
estes continuam com a obrigação de verterem ao Plano a Contribuição Ex-
traordinária de Saldamento (Déficit Equacionado), cujo valor verificado em 
31/12/2019 corresponde à R$ 20.182,51 (vinte mil, cento e oitenta e dois reais 
e cinquenta e um centavos).

Os assistidos vêm realizando as contribuições extraordinárias regularmen-
te para o Plano, registrando um saldo a amortizar em 31/12/2019 de R$ 
2.026.185,04 (dois milhões, vinte e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e 
quatro centavos). 

É importante observar que existe a contribuição relativa à Taxa de Carre-
gamento Administrativo sobre os benefícios concedidos e sobre todas as 
contribuições extraordinárias apresentadas acima com a aplicação de um 
percentual mensal de 7,30%.
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atrasos, e servirão para compor o Fundo Administrativo da Entidade. O valor líquido ajuizado 
corresponde à R$ 14.745.424,58. 

Foi realizado estudo para identificar as possibilidades de redução do valor das parcelas futuras 
do financiamento, em atendimento à solicitação da Patrocinadora. Para isso, a consultoria 
atuarial analisou a legislação vigente e apresentou o Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da 
Patrocinadora UNISUL - PA 02/2019, datado em 11/04/2019, com a sugestão de novas parcelas. 

Pelo citado Parecer foi apresentado o valor total da dívida de R$ 82.158.673,53    que deduzido 
do valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, resultou em um saldo devedor remanescente de 
R$ 67.413.248,95 em 31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao saldo remanescente, 
sendo o valor ajuizado com cobrança a ser acordada na esfera judicial. 

A solução para a redução das parcelas foi considerar níveis contributivos crescentes, de forma a 
repor gradativamente o patrimônio do Plano na medida que este for consumido pelo 
pagamento dos benefícios. O valor mínimo inicial das parcelas é de R$ 268.250,00, com um 
prazo de 216 meses (correspondente a 18 anos), conforme demonstrado a seguir: 

 
 
Renegociação da Dívida - Parcelas Crescentes 

  

Taxa Carregamento Adm.:  7,30% 

Taxa Real de Juros Anual:  5,50% 

Valor Dívida Patrocinadora Líquido Valor Ajuizado (dez/18):  R$            67.413.248,95 

Prazo em Meses Financiamento:  216 

1º Prestação Mensal Bruta (1º ao 12º mês):   R$                  268.250,00  

2º Prestação Mensal Bruta (13º ao 24º mês):   R$                  321.900,00  

3º Prestação Mensal Bruta (25º ao 36º mês): 
 

 R$                  375.550,00  

4º Prestação Mensal Bruta (37º mês ao 48º mês): 
 

 R$                  429.200,00  

5º Prestação Mensal Bruta (a partir do 49º mês): 
 

 R$                  603.453,96  

Data Inicial do Parcelamento:  15/04/2019 

Data Final do Parcelamento:   15/03/2037 

O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato de Confissão de Dívida 
vigente, considerando o acordo de refinanciamento entre a UNISUL e Prevunisul. 
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Provisões Matemáticas e Fundos

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
Esta Provisão Matemática representa o valor atual dos benefícios a conce-
der, referentes aos participantes ainda ativos no Plano e considerando as 
regras de cálculo para o Benefício Saldado conforme a sua Nota Técnica 
Atuarial e o Regulamento do Plano. 

Para cada participante ativo há um valor definido da sua Provisão Matemáti-
ca, sendo que esta deverá garantir o pagamento do Benefício Saldado pelo 
Plano.

Desta forma, considerando as informações cadastrais e financeiras dos Par-
ticipantes Ativos em 31/12/2019 a Provisão Matemática de Benefícios a Con-
ceder corresponde a R$ 25.644.927,39.

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

Esta Provisão Matemática representa o valor atual de todos os benefícios 
futuros que serão pagos aos aposentados e pensionistas do Plano, consi-
derando, para a projeção, o valor do benefício de cada assistido na data do 
cálculo da avaliação atuarial. 

Dessa forma, cada assistido tem definida sua própria provisão matemática, 
sendo a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos do Plano resultante 
do somatório das provisões individuais.
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Provisões Matemáticas e Fundos

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
Esta Provisão Matemática representa o valor atual dos benefícios a conce-
der, referentes aos participantes ainda ativos no Plano e considerando as 
regras de cálculo para o Benefício Saldado conforme a sua Nota Técnica 
Atuarial e o Regulamento do Plano. 

Para cada participante ativo há um valor definido da sua Provisão Matemáti-
ca, sendo que esta deverá garantir o pagamento do Benefício Saldado pelo 
Plano.

Desta forma, considerando as informações cadastrais e financeiras dos Par-
ticipantes Ativos em 31/12/2019 a Provisão Matemática de Benefícios a Con-
ceder corresponde a R$ 25.644.927,39.

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

Esta Provisão Matemática representa o valor atual de todos os benefícios 
futuros que serão pagos aos aposentados e pensionistas do Plano, consi-
derando, para a projeção, o valor do benefício de cada assistido na data do 
cálculo da avaliação atuarial. 

Dessa forma, cada assistido tem definida sua própria provisão matemática, 
sendo a Provisão Matemática de Benefícios Concedidos do Plano resultante 
do somatório das provisões individuais.
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Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

Provisão Matemática a Constituir 

Patrocinadora

Provisão Matemática a Constituir - Patrocinadora

O valor registrado já contabiliza as prestações em atraso referentes aos me-
ses de fevereiro/2017 a dezembro/2018, sob responsabilidade da patrocina-
dora.

Participante Assistido (Saldamento do Plano):

Provisão Matemática a Constituir – Assistidos

A Tabela abaixo dispõe as Provisões Matemáticas a constituir, conforme o 
Plano de Contas Contábil vigente, e que deverão ser objeto de registro nos 
resultados atuariais do Plano UNISULPREV em 31/12/2019.

Provisões Matemáticas a Constituir
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Provisões Matemáticas e Fundos 

 

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 

Esta Provisão Matemática representa o valor atual dos benefícios a conceder, referentes aos 
participantes ainda ativos no Plano e considerando as regras de cálculo para o Benefício Saldado 
conforme a sua Nota Técnica Atuarial e o Regulamento do Plano.  

Para cada participante ativo há um valor definido da sua Provisão Matemática, sendo que esta 
deverá garantir o pagamento do Benefício Saldado pelo Plano. 

Desta forma, considerando as informações cadastrais e financeiras dos Participantes Ativos em 
31/12/2019 a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder corresponde a R$ 25.644.927,39. 

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 

Esta Provisão Matemática representa o valor atual de todos os benefícios futuros que serão 
pagos aos aposentados e pensionistas do Plano, considerando, para a projeção, o valor do 
benefício de cada assistido na data do cálculo da avaliação atuarial.  

Dessa forma, cada assistido tem definida sua própria provisão matemática, sendo a Provisão 
Matemática de Benefícios Concedidos do Plano resultante do somatório das provisões 
individuais. 

 

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 
 
 

Provisões 

 
 

Valores em 31/12/2019 (R$) 
Benefício Saldado de Aposentadoria Normal  84.801.528,15 

Benefício Saldado de Aposentadoria por Invalidez  1.677.729,53 

Benefício Saldado de Pensão por Morte  6.493.226,25 

Total 92.972.483,93 

 

Provisão Matemática a Constituir  

Patrocinadora 

Provisão Matemática a Constituir - Patrocinadora 
 
 

Provisões 

 
 

Valores em 31/12/2019 (R$) 
Parcela Total  84.761.735,06 

 

Provisões Matemáticas e Fundos 
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Provisão Matemática a Constituir  

Patrocinadora 

Provisão Matemática a Constituir - Patrocinadora 
 
 

Provisões 

 
 

Valores em 31/12/2019 (R$) 
Parcela Total  84.761.735,06 

O valor registrado já contabiliza as prestações em atraso referentes aos meses de fevereiro/2017 
a dezembro/2018, sob responsabilidade da patrocinadora. 

 

Participante Assistido (Saldamento do Plano): 

Provisão Matemática a Constituir – Assistidos 
 
 

Provisões 

 
 

Valores em 31/12/2019 (R$)  
Parcela Total  2.026.185,04 

 

A Tabela abaixo dispõe as Provisões Matemáticas a constituir, conforme o Plano de Contas 
Contábil vigente, e que deverão ser objeto de registro nos resultados atuariais do Plano 
UNISULPREV em 31/12/2019. 

 

Provisões Matemáticas a Constituir 
 
 

Provisões  Valores em 31/12/2019 (R$) 
Déficit Equacionado 86.787.920,10 

Patrocinador(es) 84.761.735,06 

Assistidos 2.026.185,04 

 

Fundo Previdencial 

Foi apurado o total de R$  7.180.690,00 a título de Fundo Previdencial do Plano UNISULPREV, 
referente ao compromisso com os participantes que cancelaram sua inscrição, mas que 
permanecem vinculados à Patrocinadora, não tendo exercido até a data do cálculo o instituto 
do resgate.  
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Fundo Previdencial

Foi apurado o total de R$  7.180.690,00 a título de Fundo Previdencial do 
Plano UNISULPREV, referente ao compromisso com os participantes que 
cancelaram sua inscrição, mas que permanecem vinculados à Patrocinado-
ra, não tendo exercido até a data do cálculo o instituto do resgate. 
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Fundo Previdencial

Foi apurado o total de R$  7.180.690,00 a título de Fundo Previdencial do 
Plano UNISULPREV, referente ao compromisso com os participantes que 
cancelaram sua inscrição, mas que permanecem vinculados à Patrocinado-
ra, não tendo exercido até a data do cálculo o instituto do resgate. 
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Educação Financeira e Previdenciária

A PrevUnisul é parceira da ASCPrev – Associação Catarinense das Entidades 
de Previdência Complementar no desenvolvimento do Programa Integrado 
de Educação Financeira e Previdenciária – A Escolha Certa.

Em conjunto com as demais entidades de previdência complementar de 
Santa Catarina busca disseminar a cultura financeira e previdenciária, pro-
movendo ações de esclarecimento e incentivo à poupança de longo prazo. 

As ações de Educação Financeira e Previdenciária da PrevUnisul visam des-
pertar nos participantes e não participantes o interesse pelo planejamento 
financeiro e levar informações e orientações a respeito de finanças e previ-
dência, alertando para os impactos positivos na vida de quem se preocupa 
com o futuro. 

Várias ações foram implementadas em 2019 com o objetivo de estimular os 
públicos-alvo a conhecer os conceitos de finanças e previdência e, deste 
modo, realizar o planejamento financeiro e previdenciário. 

Destacaram-se as seguintes ações:

Curso de Inclusão Digital para Assistidos 

Foram realizadas duas turmas em Tubarão, para ampliar a inclusão dos apo-
sentados e das pensionistas no mundo virtual, com noções básicas de in-
formática, acesso às redes sociais e à área restrita do site da Entidade, que 
contém informações sobre o planos e os benefícios concedidos. O curso foi 
desenvolvido em parceria com a Unisul e a Prefeitura de Tubarão.
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Educação Financeira e Previdenciária
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formática, acesso às redes sociais e à área restrita do site da Entidade, que 
contém informações sobre o planos e os benefícios concedidos. O curso foi 
desenvolvido em parceria com a Unisul e a Prefeitura de Tubarão.
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Publicações no site 

Foram várias publicações no site da entidade sobre temas relevantes do pla-
nejamento financeiro e previdenciário, durante o ano de 2019. O objetivo foi 
estimular para a leitura e o aprofundamento dos temas.
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Simulador para Imposto de Renda

Disponível no site da entidade e enviado para os participantes por e-mail 
marketing, o simulador permite calcular o valor da contribuição atual em 
relação à contribuição ideal, para o aproveitamento do incentivo tributário.

Evento sobre Aposentadoria 

O evento “Um Novo Olhar sobre a Aposentadoria”, realizado em setembro, 
possibilitou aos ativos e assistidos da entidade o conhecimento sobre inves-
timentos, por meio da palestra de Israel Oreano, que é especialista em inves-
timentos. Marcelo Alves, um ultramaratonista, tratou sobre a importância do 
planejamento e da necessidade de termos objetivos e propósitos, com vista 
a preparar o futuro.
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Participação na 6ª Semana do ENEF

A PrevUnisul se fez presente na Semana do ENEF por meio da oferta de um 
curso EaD de Finanças Pessoais gratuito para todos os seus participantes.

Campanha #sóvantagem

Lançada em função da promulgação da Reforma da Previdência Social, a 
campanha visou instruir sobre a, cada vez mais, necessária  poupança pre-
videnciária complementar, como forma de manter a qualidade de vida no 
futuro. 4
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Curso de Fotografia para Assistidos

Além dessas ações, o ano foi marcado também por uma ação diferenciada, 
o Curso de Fotografia para Assistidos, que visou engajar o grupo e propor-
cionar momentos de lazer e descontração entre os aposentados e pensio-
nistas da Entidade. Com a colaboração da Unisul, o curso foi ministrado pelo 
assistido, Wilson Schuelter.

Promover ações de educação é como plantar sementes. Não se sabe,
exatamente, o que, onde e quando vai germinar, mas o importante é persistir. 
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Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL 
C.N.P.J. nº 07.719.843/0001-91 

Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 

 

 1 

I - BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil) 

 
 

ATIVO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

PASSIVO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 
Disponível 21 15 Exigível Operacional 1.829 1.670 
Realizável 48.657 49.447 Gestão Previdencial 832 734 

Gestão Previdencial 142 154 Gestão Administrativa 997 937 

Gestão Administrativa 852 759 Exigível Contingencial 860 765 

Investimentos 47.663 48.535 Gestão Administrativa 860 765 

Fundos de Investimento 47.663 48.535 Patrimônio Social 46.456 47.553 

Permanente 467 525 Patrimônio de Cobertura do Plano 37.099 38.844 

Imobilizado 7 10 Provisões Matemáticas 41.677 40.127 

Intangível 460 515 Benefícios Concedidos 94.682 89.451 

      Benefícios a Conceder 33.783 33.636 

      (-) Provisões Matemáticas a Constituir -86.788 -82.960 

      Equilíbrio Técnico -4.579 -1.283 

      Resultados Realizados -4.579 -1.283 

      (-) Déficit Técnico Acumulado -4.579 -1.283 

      Fundos 9.357 8.709 

      Fundos Previdenciais 9.357 8.709 

TOTAL DO ATIVO 49.145 49.988 TOTAL DO PASSIVO 49.145 49.988 
 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

  
Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL 

C.N.P.J. nº 07.719.843/0001-91 
Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

 

 

 2 

II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (em R$ mil) 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

VARIAÇÃO% 
A) Patrimônio Social - Início do Exercício 47.553 51.112 -6,96% 

    1. Adições 10.165 6.569 54,74% 

(+) Contribuições Previdenciais 4.835 1.799 168,76% 

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 3.980 3.582 11,11% 

(+) Receitas Administrativas 1.320 1.170 12,82% 

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 30 18 66,67% 
    2. Destinações -11.262 -10.128 11,20% 

(-) Benefícios -9.912 -8.940 10,87% 

(-) Despesas Administrativas -1.287 -1.133 13,59% 

(-) Constituição Líquida de Contingências Administrativas -63 -55 14,55% 
    3. Acréscimo/Decréscimo No Patrimônio Social (1+2) -1.097 -3.559 -69,18% 

(+/-) Provisões Matemáticas 1.551 -7.011 -122,13% 

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício -3.296 3.781 -296,36% 

(+/-) Fundos Previdenciais 648 -329 -187,17% 
B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3) 46.456 47.553 -2,31% 

 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

  

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)

II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(em R$ mil)

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
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III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - UNISULPREV (em R$ mil) 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

VARIAÇÃO% 
A) Ativo Líquido - Início do Exercício 36.746 40.828 -10,00% 

    1. Adições 6.256 3.853 62,37% 

(+) Contribuições 3.275 1.100 197,73% 

(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 2.981 2.753 8,28% 

    2. Destinações -9.128 -7.935 15,03% 

(-) Benefícios -8.763 -7.795 12,42% 

(-) Custeio Administrativo -365 -140 160,71% 

    3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) -2.871 -4.082 -29,65% 

(+/-) Provisões Matemáticas -483 -7.833 -93,83% 

(+/-) Fundos Previdenciais 701 239 193,31% 

(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício -3.089 3.512 -187,96% 

B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3) 33.875 36.746 -7,81% 

 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

 

  

III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE 
BENEFÍCIOS - UNISULPREV (em R$ mil)
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IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - UNISULPREV (em R$ mil) 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

VARIAÇÃO% 
1. Ativos 34.936 37.404 -6,60% 

Investimento 34.936 37.404 -6,60% 

Fundos de Investimento 34.936 37.404 -6,60% 

2. Obrigações 749 657 14,00% 

Operacional 749 657 14,00% 

5. Ativo Líquido (1-2) 34.187 36.747 -6,97% 

Provisões Matemáticas 31.829 32.313 -1,50% 

Superávit/Déficit Técnico -4.823 -2.046 135,73% 

Fundos Previdenciais 7.181 6.480 10,82% 

6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado -2.388 -1.963 21,65% 

a) Equilíbrio Técnico -4.823 -2.046 135,73% 

b) (+/-) Ajuste de Precificação 2.435 83 2833,73% 

c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) -2.388 -1.963 21,65% 
 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

  

IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
- UNISULPREV (em R$ mil)

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
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V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) (em R$ mil) 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

VARIAÇÃO% 
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 0 0 0,00% 
  1. Custeio da Gestão Administrativa 1.349 1.189 13,46% 
  1.1. Receitas 1.349 1.189 13,46% 
  Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 659 491 34,22% 
  Custeio Administrativo dos Investimentos 564 590 -4,41% 
  Receitas Diretas 96 86 11,63% 
  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 30 18 66,67% 
  Outras Receitas 0 4 -100,00% 
  2. Despesas Administrativas -1.287 -1.134 13,49% 
  2.1. Administração Previdencial -816 -692 17,92% 
  Pessoal e Encargos -281 -262 7,25% 
  Treinamentos/Congressos e Seminários -20 -10 100,00% 
  Viagens e Estadias -32 -28 14,29% 
  Serviços de Terceiros -313 -276 13,41% 
  Despesas Gerais -74 -77 -3,90% 
  Depreciações e Amortizações -96 -34 182,35% 
  Tributos 0 -5 -100,00% 
  2.2. Administração dos Investimentos -471 -442 6,56% 
  Pessoal e Encargos -236 -218 8,26% 
  Treinamentos/Congressos e Seminários -1 -7 -85,71% 
  Viagens e Estadias -8 -9 -11,11% 
  Serviços de Terceiros -200 -191 4,71% 
  Despesas Gerais -24 -17 41,18% 
  Tributos -2 0 0,00% 
  3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas -63 -55 14,55% 
  4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios 0 0 0,00% 
  5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos 0 0 0,00% 
  6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) 0 0 0,00% 
  7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 0 0 0,00% 
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 0 0 0,00% 
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VII - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS - UNISULPREV (em R$ mil) 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

VARIAÇÃO% 
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 34.936 37.403 -6,60% 

1. Provisões Matemáticas 31.829 32.312 -1,49% 

1.1. Benefícios Concedidos  92.972 89.164 4,27% 

Benefício Definido 92.972 89.164 4,27% 

1.2. Benefícios a Conceder 25.645 26.108 -1,77% 

Benefício Definido 25.645 26.108 -1,77% 

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir -86.788 -82.960 4,61% 

(-) Déficit Equacionado -86.788 -82.960 4,61% 

(-) Patrocinador(es) -84.762 -80.869 4,81% 

(-) Assistidos -2.026 -2.091 -3,11% 

2. Equilíbrio Técnico -4.823 -2.046 135,73% 

2.1. Resultados Realizados -4.823 -2.046 135,73% 

(-) Déficit Técnico Acumulado -4.823 -2.046 135,73% 

3. Fundos 7.181 6.480 10,82% 

3.1. Fundos Previdenciais 7.181 6.480 10,82% 

4. Exigível Operacional 749 657 14,00% 

4.1. Gestão Previdencial 749 657 14,00% 

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 0 0 0,00% 

5. Exigível Contingencial 0 0 0,00% 
 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CON-
SOLIDADA) (em R$ mil)

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

VII - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE
BENEFÍCIOS - UNISULPREV (em R$ mil)
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V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA) (em R$ mil) 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

VARIAÇÃO% 
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 0 0 0,00% 
  1. Custeio da Gestão Administrativa 1.349 1.189 13,46% 
  1.1. Receitas 1.349 1.189 13,46% 
  Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 659 491 34,22% 
  Custeio Administrativo dos Investimentos 564 590 -4,41% 
  Receitas Diretas 96 86 11,63% 
  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 30 18 66,67% 
  Outras Receitas 0 4 -100,00% 
  2. Despesas Administrativas -1.287 -1.134 13,49% 
  2.1. Administração Previdencial -816 -692 17,92% 
  Pessoal e Encargos -281 -262 7,25% 
  Treinamentos/Congressos e Seminários -20 -10 100,00% 
  Viagens e Estadias -32 -28 14,29% 
  Serviços de Terceiros -313 -276 13,41% 
  Despesas Gerais -74 -77 -3,90% 
  Depreciações e Amortizações -96 -34 182,35% 
  Tributos 0 -5 -100,00% 
  2.2. Administração dos Investimentos -471 -442 6,56% 
  Pessoal e Encargos -236 -218 8,26% 
  Treinamentos/Congressos e Seminários -1 -7 -85,71% 
  Viagens e Estadias -8 -9 -11,11% 
  Serviços de Terceiros -200 -191 4,71% 
  Despesas Gerais -24 -17 41,18% 
  Tributos -2 0 0,00% 
  3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas -63 -55 14,55% 
  4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios 0 0 0,00% 
  5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos 0 0 0,00% 
  6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) 0 0 0,00% 
  7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 0 0 0,00% 
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) 0 0 0,00% 
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VII - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS - UNISULPREV (em R$ mil) 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

31/12/2019 

 
 

31/12/2018 

 
 

VARIAÇÃO% 
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 34.936 37.403 -6,60% 

1. Provisões Matemáticas 31.829 32.312 -1,49% 

1.1. Benefícios Concedidos  92.972 89.164 4,27% 

Benefício Definido 92.972 89.164 4,27% 

1.2. Benefícios a Conceder 25.645 26.108 -1,77% 

Benefício Definido 25.645 26.108 -1,77% 

1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir -86.788 -82.960 4,61% 

(-) Déficit Equacionado -86.788 -82.960 4,61% 

(-) Patrocinador(es) -84.762 -80.869 4,81% 

(-) Assistidos -2.026 -2.091 -3,11% 

2. Equilíbrio Técnico -4.823 -2.046 135,73% 

2.1. Resultados Realizados -4.823 -2.046 135,73% 

(-) Déficit Técnico Acumulado -4.823 -2.046 135,73% 

3. Fundos 7.181 6.480 10,82% 

3.1. Fundos Previdenciais 7.181 6.480 10,82% 

4. Exigível Operacional 749 657 14,00% 

4.1. Gestão Previdencial 749 657 14,00% 

4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 0 0 0,00% 

5. Exigível Contingencial 0 0 0,00% 
 

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis 

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CON-
SOLIDADA) (em R$ mil)

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis

VII - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE
BENEFÍCIOS - UNISULPREV (em R$ mil)
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Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis Consolidadas (em R$ mil)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. Apresentação

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL é uma En-
tidade Fechada de Previdência Complementar, constituída sob a forma de 
sociedade simples, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito 
privado, criada nos termos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001, e normas subsequentes, pela Fundação Universidade do Sul de Santa 
Catarina – UNISUL, denominada Patrocinadora Fundadora.
Em observância ao artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a PREVU-
NISUL não distribui dividendos, aplica no país a totalidade dos seus recursos 
e mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros formais ca-
pazes de assegurar a sua exatidão.
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a PREVUNISUL 
tem como finalidades instituir, administrar e executar planos de benefícios 
de natureza previdenciária da UNISUL e de outras empresas ou entidades 
com as quais venha a firmar convênio de adesão; e promover o bem-estar 
social dos seus participantes, no que se refere a assuntos previdenciários.
A PREVUNISUL possui o Plano UNISULPREV, conforme registro no Cadastro 
Nacional de Planos de Benefícios - CNPB: 

PLANO UNISULPREV  
 

 

 
 

CNPB 

 
 

CÓDIGO 

 
 

DENOMINAÇÃO 
19.970.022-56 UNISULPREV Plano de Benefícios e Custeio da Unisul 

Comentado [A1]:  
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Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis Consolidadas (em R$ mil)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. Apresentação

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL é uma En-
tidade Fechada de Previdência Complementar, constituída sob a forma de 
sociedade simples, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito 
privado, criada nos termos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001, e normas subsequentes, pela Fundação Universidade do Sul de Santa 
Catarina – UNISUL, denominada Patrocinadora Fundadora.
Em observância ao artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a PREVU-
NISUL não distribui dividendos, aplica no país a totalidade dos seus recursos 
e mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros formais ca-
pazes de assegurar a sua exatidão.
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a PREVUNISUL 
tem como finalidades instituir, administrar e executar planos de benefícios 
de natureza previdenciária da UNISUL e de outras empresas ou entidades 
com as quais venha a firmar convênio de adesão; e promover o bem-estar 
social dos seus participantes, no que se refere a assuntos previdenciários.
A PREVUNISUL possui o Plano UNISULPREV, conforme registro no Cadastro 
Nacional de Planos de Benefícios - CNPB: 

PLANO UNISULPREV  
 

 

 
 

CNPB 

 
 

CÓDIGO 

 
 

DENOMINAÇÃO 
19.970.022-56 UNISULPREV Plano de Benefícios e Custeio da Unisul 

Comentado [A1]:  
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O Plano de Benefícios e Custeio da Unisul – UNISULPREV aprovado em 08 
de agosto de 1997, é do tipo Benefício Definido – e patrocinado pela UNISUL 
– Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, e encontra-se fechado 
para novas inscrições.

Para a consecução de seus objetivos, a Entidade dispõe de recursos oriun-
dos de Contribuições dos Patrocinadores, contribuições dos Participantes 
Ativos e Assistidos; resultado dos seus investimentos e eventuais recursos 
não especificados.

1.2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em atendimento às 
disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das 
entidades fechadas de previdência complementar, especificamente a Re-
solução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, Instrução SPC nº 34, de 24 de 
setembro de 2009, alterada pela Instrução PREVIC 18, de 18 de novembro 
de 2019, e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 
de janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11, Resolução CNPC nº 12 de 19 
de agosto de 2013, e as práticas contábeis brasileiras.

Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos 
de curto prazo e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do 
Fluxo de Caixa. A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete 
o ciclo operacional de longo prazo da sua atividade.

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL apresenta 
mensalmente balancetes, por Planos de Benefícios, do plano de Gestão Ad-
ministrativa e consolidado, segregando os registros contábeis dos planos de 
benefícios previdenciais administrados pela Entidade, segundo a natureza e 
a finalidade das transações. Os balancetes mensais são enviados ao órgão 
fiscalizador.

Todos os valores estão apresentados em milhares de reais e os arredonda-
mentos foram feitos de maneira a aproximar os valores quando totalizados.
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1.3. Sumário das principais práticas contábeis

A contabilidade da SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRE-
VUNISUL é elaborada respeitando a autonomia patrimonial dos planos de 
benefícios de forma a identificar, separadamente, os planos de benefícios 
previdenciais administrados pela Entidade, bem como o plano de gestão 
administrativa, para assegurar um conjunto de informações consistentes e 
transparentes, com objetivo de caracterizar as atividades destinadas à reali-
zação de funções predeterminadas. 

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL adota mé-
todos e critérios objetivos e uniformes ao longo do tempo, sendo que as 
modificações relevantes decorrentes da alteração do normativo contábil es-
tão evidenciadas em Notas Explicativas, com a quantificação dos efeitos nas 
demonstrações contábeis. 

Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da 
Competência, significando que na determinação do resultado são compu-
tadas as receitas, as adições e as variações positivas auferidas no mês, inde-
pendentemente de sua realização, bem como as despesas, as deduções e 
as variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente. 

O registro das despesas administrativas é feito por meio de sistema de alo-
cação direta, combinada com rateio proporcional à taxa de carregamento 
e aos recursos garantidores de cada plano de benefícios previdenciais das 
despesas comuns à administração previdencial e de investimentos.

FOTO
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1.3. Sumário das principais práticas contábeis

A contabilidade da SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRE-
VUNISUL é elaborada respeitando a autonomia patrimonial dos planos de 
benefícios de forma a identificar, separadamente, os planos de benefícios 
previdenciais administrados pela Entidade, bem como o plano de gestão 
administrativa, para assegurar um conjunto de informações consistentes e 
transparentes, com objetivo de caracterizar as atividades destinadas à reali-
zação de funções predeterminadas. 

A SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL adota mé-
todos e critérios objetivos e uniformes ao longo do tempo, sendo que as 
modificações relevantes decorrentes da alteração do normativo contábil es-
tão evidenciadas em Notas Explicativas, com a quantificação dos efeitos nas 
demonstrações contábeis. 

Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da 
Competência, significando que na determinação do resultado são compu-
tadas as receitas, as adições e as variações positivas auferidas no mês, inde-
pendentemente de sua realização, bem como as despesas, as deduções e 
as variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente. 

O registro das despesas administrativas é feito por meio de sistema de alo-
cação direta, combinada com rateio proporcional à taxa de carregamento 
e aos recursos garantidores de cada plano de benefícios previdenciais das 
despesas comuns à administração previdencial e de investimentos.
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1.4. Principais diretrizes contábeis

As principais práticas contábeis adotadas podem ser resumidas como segue:

1.4.1. Disponível

Disponibilidades são os recursos financeiros que se encontram à disposição 
da Entidade, compreendendo os meios de pagamento em espécie e os de-
pósitos bancários à vista.

1.4.2. Realizável

Os realizáveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores 
de realização e incluem, quando aplicável, as provisões para cobrir possíveis 
perdas de direitos creditórios, as variações monetárias e os rendimentos pro-
porcionais auferidos até a data do balanço.

1.4.3. Investimentos

Sob o título de Investimentos, no ativo realizável, estão incluídas todas as 
aplicações de recursos da Entidade. Considerando as disposições da Reso-
lução CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC 
nº 22, de 25 de setembro de 2006, a Entidade classifica sua carteira de títu-
los e valores mobiliários nas categorias de Títulos para Negociação e Títulos 
mantidos até o Vencimento.

 • Títulos para negociação – registra os títulos com propósito de serem 
negociados, independentemente do prazo a decorrer do título na data de 
aquisição, os quais serão avaliados ao valor de mercado ou de provável rea-
lização. 

FOTO
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 • Títulos mantidos até o Vencimento – títulos e valores mobiliários 
com vencimentos superiores a 12 meses da data de aquisição, os quais a 
Entidade mantém interesse e capacidade financeira de manter até o ven-
cimento, sendo classificados como de baixo risco por agência de risco do 
país, e que serão avaliados pela taxa de rendimentos intrínseca dos títulos, 
ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável.

1.4.3.1. Fundos de Investimento

As quotas de fundos de investimento estão registradas ao valor de custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no 
valor da quota do patrimônio e classificadas de acordo com a categoria de 
cada fundo.

 a. Fundo de Ações

Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% da carteira em ações à vista, 
bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de 
fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary 
Receipts, classificados como nível II e III. 

 b. Fundos Multimercados 

A classificação dos Fundos Multimercados se baseia nas estratégias adota-
das pelos gestores para atingir os objetivos dos fundos, que devem prevale-
cer sobre os instrumentos utilizados. 

1.4.4. Ativo Permanente

 a) Imobilizado

Os valores que compõem o imobilizado, representados pelos bens de uso 
da Entidade, estão registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo 
método linear, com base na taxa anual de 10% para móveis, utensílios, má-
quinas e equipamentos, e 20% para equipamentos de informática, cujos en-
cargos de depreciação são reconhecidos como uma despesa do Plano de 
Gestão Administrativa, em consonância com a Instrução SPC no 34, de 24 
de janeiro de 2009. Existem controles individuais dos itens que compõem o 
Ativo Permanente imobilizado.
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 • Títulos mantidos até o Vencimento – títulos e valores mobiliários 
com vencimentos superiores a 12 meses da data de aquisição, os quais a 
Entidade mantém interesse e capacidade financeira de manter até o ven-
cimento, sendo classificados como de baixo risco por agência de risco do 
país, e que serão avaliados pela taxa de rendimentos intrínseca dos títulos, 
ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável.

1.4.3.1. Fundos de Investimento

As quotas de fundos de investimento estão registradas ao valor de custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com base no 
valor da quota do patrimônio e classificadas de acordo com a categoria de 
cada fundo.

 a. Fundo de Ações

Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% da carteira em ações à vista, 
bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de 
fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary 
Receipts, classificados como nível II e III. 

 b. Fundos Multimercados 

A classificação dos Fundos Multimercados se baseia nas estratégias adota-
das pelos gestores para atingir os objetivos dos fundos, que devem prevale-
cer sobre os instrumentos utilizados. 

1.4.4. Ativo Permanente

 a) Imobilizado

Os valores que compõem o imobilizado, representados pelos bens de uso 
da Entidade, estão registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo 
método linear, com base na taxa anual de 10% para móveis, utensílios, má-
quinas e equipamentos, e 20% para equipamentos de informática, cujos en-
cargos de depreciação são reconhecidos como uma despesa do Plano de 
Gestão Administrativa, em consonância com a Instrução SPC no 34, de 24 
de janeiro de 2009. Existem controles individuais dos itens que compõem o 
Ativo Permanente imobilizado.
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 b. Intangível

No intangível são registrados os gastos administrativos não suportados pelas 
fontes de custeio do Plano de Gestão Administrativa, cujo suporte financeiro 
se deu através de empréstimo efetuado pela patrocinadora Fundação Uni-
versidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. O saldo atual é fruto da corre-
ção do empréstimo recebido da Patrocinadora UNISUL, conforme descrito 
na nota (5.2.1). A Entidade busca fontes de custeio para a amortização do 
empréstimo e a cobertura dos seus gastos operacionais, em consonância 
com a Instrução SPC no 34, de 24 de janeiro de 2009. Todos os excedentes 
do Plano de gestão Administrativa são destinados à amortização destes gas-
tos, visando a sua apropriação como despesas.

1.4.5. Exigível Operacional

Os exigíveis previdencial e administrativo são apresentados pelos valores de-
vidos e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e os encargos 
proporcionais aplicáveis até a data do balanço. Registra os valores a pagar 
assumidos pelos planos previdenciais e pelo Plano de Gestão Administrativa.

1.4.6. Exigível Contingencial

Corresponde ao somatório dos valores relativos aos fatos administrativos, 
trabalhistas e fiscais oriundos de interpretações divergentes, que merece-
rão decisões futuras, gerando ou não desembolso pela entidade. Registra 
as provisões relativas a litígios das Gestões Previdencial e Administrativa e 
dos Investimentos. No corrente exercício, as provisões contingenciais previ-
denciais passivas foram calculadas conforme a Resolução CFC nº 1.180/09. 
Aquelas classificadas como perda remota não são contabilizadas. Os valores 
referentes às contribuições ao PIS e ao COFINS, são depositados judicial-
mente, por isso não há risco patrimonial para a Entidade.

1.4.7. Patrimônio Social

Corresponde ao Ativo Líquido da Entidade e é composto pelo Patrimônio 
de Cobertura dos Planos e pelos Fundos.
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1.4.7.1. Patrimônio de Cobertura dos Planos

Registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos patro-
cinadores e pelos participantes dos planos de benefícios previdenciais, de 
acordo com nota técnica atuarial.

As provisões matemáticas são determinadas por atuário, em conformidade 
com os critérios aprovados pela PREVIC e estão representadas por:

 • Provisão matemática de benefícios concedidos – Consiste no valor 
atual dos benefícios pagos aos participantes e beneficiários já em gozo do 
benefício.

 • Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às 
contribuições individuais dos participantes acrescidas das contribuições cor-
respondentes às patrocinadoras.

 • Provisões Matemáticas a Constituir / (-) Déficit Equacionado - Re-
gistra de acordo com a nota técnica atuarial, o valor atual das contribuições 
extraordinárias futuras, referentes a déficit equacionado dos patrocinadores, 
participantes e assistidos.
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1.4.7.1. Patrimônio de Cobertura dos Planos

Registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos patro-
cinadores e pelos participantes dos planos de benefícios previdenciais, de 
acordo com nota técnica atuarial.

As provisões matemáticas são determinadas por atuário, em conformidade 
com os critérios aprovados pela PREVIC e estão representadas por:

 • Provisão matemática de benefícios concedidos – Consiste no valor 
atual dos benefícios pagos aos participantes e beneficiários já em gozo do 
benefício.

 • Provisão matemática de benefícios a conceder – Corresponde às 
contribuições individuais dos participantes acrescidas das contribuições cor-
respondentes às patrocinadoras.

 • Provisões Matemáticas a Constituir / (-) Déficit Equacionado - Re-
gistra de acordo com a nota técnica atuarial, o valor atual das contribuições 
extraordinárias futuras, referentes a déficit equacionado dos patrocinadores, 
participantes e assistidos.
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1.4.7.2. Fundos

Fundo Previdencial

São três os fundos previdenciais previstos na nota técnica atuarial da PRE-
VUNISUL:  

 a. Cancelados Desligados Patrocinadora 

Formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles ex-participantes que 
foram cancelados dos Planos e que se desligaram da Patrocinadora, mas 
que até agora não optaram por nenhum dos Institutos previsto no regula-
mento dos Planos.

 b. Cancelados Não Desligados Patrocinadora

Formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles ex-participantes que 
foram cancelados dos Planos e que ainda possuem vínculo com a Patroci-
nadora. 

 c. Reversão Encargos Contribuição de Risco Patrocinadora

Valor decorrente do montante no Patrimônio para Cobertura de risco do 
Plano Uniprev
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1.4.8. Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. Os re-
gistros relativos a contribuições de autopatrocinados são escriturados com 
base no regime de caixa, de acordo com item 8.1 do anexo C da Resolução 
CGPC nº 28 de 26 de janeiro de 2009.

NOTA 2 – DISPONÍVEL

A denominação Disponível é usada para designar dinheiro em caixa e em 
bancos, bem como cheques em tesouraria e numerários em trânsito, em 31 
de dezembro os saldos eram os seguintes:

NOTA 3 – REALIZÁVEL

3.1. Gestão Previdencial

Registra os valores a receber decorrentes de contribuições de participantes 
e patrocinadoras, vencidos e a vencer e outros realizáveis, apresentando os 
seguintes saldos:

Fundo Previdencial 

 

 

 

1.4.8. Apuração do resultado 

 
 
 
 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Imediato 22 15 

Bancos Conta Movimento 22 15 

Caixa Econômica Federal 22 15 

TOTAL DO DISPONÍVEL 22 15 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Recursos a Receber 143 154 

Contribuições do Mês 143 154 

Patrocinador 61 44 
Participantes 82 110 

REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL 143 154 
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1.4.8. Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. Os re-
gistros relativos a contribuições de autopatrocinados são escriturados com 
base no regime de caixa, de acordo com item 8.1 do anexo C da Resolução 
CGPC nº 28 de 26 de janeiro de 2009.

NOTA 2 – DISPONÍVEL

A denominação Disponível é usada para designar dinheiro em caixa e em 
bancos, bem como cheques em tesouraria e numerários em trânsito, em 31 
de dezembro os saldos eram os seguintes:

NOTA 3 – REALIZÁVEL

3.1. Gestão Previdencial

Registra os valores a receber decorrentes de contribuições de participantes 
e patrocinadoras, vencidos e a vencer e outros realizáveis, apresentando os 
seguintes saldos:

Fundo Previdencial 

 

 

 

1.4.8. Apuração do resultado 
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Bancos Conta Movimento 22 15 

Caixa Econômica Federal 22 15 
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2018 
Recursos a Receber 143 154 
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Patrocinador 61 44 
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A PREVUNISUL registrou provisões referentes a direitos creditórios de liqui-
dação duvidosa determinadas em função do atraso no recebimento do valor 
principal, de parcela ou de encargos da operação existente em seu patrimô-
nio em 2012, mediante Termo de Novação Parcial de Dívida de Saldamento 
de Plano - UNISULPREV firmado em 20/05/2013.

São direitos creditórios passíveis de provisão, dentre outros, contribuições, 
contratos de dívida do patrocinador, aluguéis e contratos de empréstimos e 
de financiamentos imobiliários.

Na constituição da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação 
duvidosa são adotados os seguintes percentuais sobre os valores dos crédi-
tos vencidos e vincendos:

 a. 25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61 (sessenta e um) 
e 120 (cento e vinte) dias;

 b. 50% (cinquenta por cento) para atrasos entre 121 (cento e vinte e 
um) e 240 (duzentos e quarenta) dias;

 c. 75% (setenta e cinco por cento) para atrasos entre 241 (duzentos e 
quarenta e um) e 360 (trezentos e sessenta) dias; e 

 d. 100% (cem por cento) para atrasos superiores a 360 (trezentos e 
sessenta) dias.
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Contribuições Contratadas

Em 01 de abril de 2016 através de CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCE-
LAMENTO DE DÍVIDA DE SALDAMENTO DE PLANO COM GARANTIA REAL, 
em que são partes de um lado a Universidade do Sul de Santa Catarina, e do 
outro lado a Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL, foi par-
celada a dívida da patrocinadora atualizada até aquela data. O parcelamento 
no montante total de R$ 69.074 (valor atualizado até dezembro de 2015), 
concordando as partes com o prazo de 191 meses (duração do passivo arre-
dondada x 1,5), uma taxa de carregamento administrativo de 7,3% a.m., com 
base no sistema “price” de amortização com pagamentos, chegando-se a 
uma prestação mensal em dezembro de 2015 de R$ 544, devidamente atua-
lizada até o início dos pagamentos bem como na continuidade dos mesmo. 
A inadimplência das parcelas citadas resulta na atualização do valor da dívida 
da Patrocinadora no montante de R$ 80.868 posicionado em 31/12/2018, 
obedecendo as regras de atualização definidas em contrato, sendo corrigi-
do mensalmente pelo INPC mais juros de 4,50% a.a. até março/2017 e de 
5,50% a.a. a partir de abril/2017.

Em 12 de abril de 2019, conforme ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO DE CON-
FISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE SALDAMENTO DE PLANO COM 
GARANTIA REAL, A UNISUL pagará a PREVUNISUL o montante remanescen-
te de R$ 67.413.248,95 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, 
duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos - valor atualiza-
do até março de 2019, decorrente do valor total de R$ 82.158.673,53 (oitenta 
e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais 
e cinquenta e três centavos) reduzido o valor de R$ 14.745.424,58 (quatorze 
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro 
reais e cinquenta e oito centavos), referente ao valor líquido já ajuizado, con-
cordando as partes com o prazo de 216 meses, uma taxa de carregamento 
administrativo de 7,3% a.m., com base nos sistemas: i) de amortização cons-
tante com revisão anual pelo saldo devedor remanescente nos primeiros 4 
anos; ii) posteriormente, no sistema francês de amortização ( sistema “price”) 
com correção monetária pela variação do indexador INPC; chegando-se a 
uma prestação mensal em abril de 2019 de R$ 268.250,00 conforme Pare-
cer Atuarial (anexo l), Renegociação da dívida da Patrocinadora Unisul – PA 
02/2019 fls 04, bem como planilha em anexo II. 
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Contribuições Contratadas

Em 01 de abril de 2016 através de CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCE-
LAMENTO DE DÍVIDA DE SALDAMENTO DE PLANO COM GARANTIA REAL, 
em que são partes de um lado a Universidade do Sul de Santa Catarina, e do 
outro lado a Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL, foi par-
celada a dívida da patrocinadora atualizada até aquela data. O parcelamento 
no montante total de R$ 69.074 (valor atualizado até dezembro de 2015), 
concordando as partes com o prazo de 191 meses (duração do passivo arre-
dondada x 1,5), uma taxa de carregamento administrativo de 7,3% a.m., com 
base no sistema “price” de amortização com pagamentos, chegando-se a 
uma prestação mensal em dezembro de 2015 de R$ 544, devidamente atua-
lizada até o início dos pagamentos bem como na continuidade dos mesmo. 
A inadimplência das parcelas citadas resulta na atualização do valor da dívida 
da Patrocinadora no montante de R$ 80.868 posicionado em 31/12/2018, 
obedecendo as regras de atualização definidas em contrato, sendo corrigi-
do mensalmente pelo INPC mais juros de 4,50% a.a. até março/2017 e de 
5,50% a.a. a partir de abril/2017.

Em 12 de abril de 2019, conforme ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO DE CON-
FISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE SALDAMENTO DE PLANO COM 
GARANTIA REAL, A UNISUL pagará a PREVUNISUL o montante remanescen-
te de R$ 67.413.248,95 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e treze mil, 
duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos - valor atualiza-
do até março de 2019, decorrente do valor total de R$ 82.158.673,53 (oitenta 
e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais 
e cinquenta e três centavos) reduzido o valor de R$ 14.745.424,58 (quatorze 
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro 
reais e cinquenta e oito centavos), referente ao valor líquido já ajuizado, con-
cordando as partes com o prazo de 216 meses, uma taxa de carregamento 
administrativo de 7,3% a.m., com base nos sistemas: i) de amortização cons-
tante com revisão anual pelo saldo devedor remanescente nos primeiros 4 
anos; ii) posteriormente, no sistema francês de amortização ( sistema “price”) 
com correção monetária pela variação do indexador INPC; chegando-se a 
uma prestação mensal em abril de 2019 de R$ 268.250,00 conforme Pare-
cer Atuarial (anexo l), Renegociação da dívida da Patrocinadora Unisul – PA 
02/2019 fls 04, bem como planilha em anexo II. 
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O valor objeto desse contrato será corrigido mensalmente pelo INPC mais 
juros de 5,5% ao ano a partir de 01 de abril de 2019. Entretanto, havendo 
mudança da meta atuarial do Plano, caberá a revisão das parcelas e do saldo 
devedor observado o montante pago, conforme Parecer 
Atuarial (anexo I), Renegociação da dívida da Patrocinadora Unisul – PA 
02/2019 – fls. 06 - sendo o valor devido informado mensalmente pela PRE-
VUNISUL à UNISUL para pagamento da referida prestação. 
A medida à época foi adotada por ambas as contratantes para que o Plano 
UNISULPREV voltasse a apresentar equilíbrio técnico, tornando-se econo-
micamente viável aos participantes e UNISUL e sendo sustentável ao longo 
do tempo. Outrossim, visava também eliminar alguns problemas estruturais 
responsáveis pelo potencial deficitário do Plano, imunizar o Plano contra dé-
ficits futuros provocados por variações salariais acima do previsto, preservar 
o direito adquirido pelos participantes assistidos e pensionistas e assegurar 
aos participantes ativos a transformação dos seus direitos proporcionais em 
direitos acumulados, observando as regras existentes no Regulamento do 
UNISULPREV.

3.2. Gestão Administrativa

Registra os depósitos judiciais decorrentes de recursos impetrados contra o 
recolhimento de PIS e COFINS, conforme o processo 2009.72.00.010271-2 
(SC), devidamente atualizados. Em 31 de dezembro os saldos apresentados 
são: 

3.3. Investimentos

A carteira de investimentos da Entidade é administrada por terceiros. Os tí-
tulos encontram-se custodiados em instituições financeiras, e a distribuição 
dos recursos entre as classes de ativos é feita através de Fundos Mútuos de 
Investimento destinados a investidores institucionais e apresentam os se-
guintes saldos:

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Gestão Administrativa 851 759 

Depósitos Judiciais/ Recursais 851 759 

Depósitos Judiciais 851 759 

PIS 118 105 

COFINS 733 654 

 distribuição dos recursos entre as classes de 
ativos é feita através de Fundos Mútuos de Investimento destinados a investidores 
institucionais
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A PREVUNISUL registra os investimentos em cotas de fundos, mantidos 
como “títulos para negociação”, ou seja, o valor apresentado nas demons-
trações contábeis reflete os preços dos ativos a valor de mercado. A exce-
ção são as aplicações feitas em títulos públicos federais que são marcados 
na curva (até o vencimento) e a mercado. A carteira em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 apresenta os saldos:

A carteira de títulos mantidos até o vencimento apresenta os seguintes pra-
zos:

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Fundos de investimentos 47.663 48.535 

Fundo de Investimento em Cotas Integral Prevunisul Multimercado 47.663 48.535 

TOTAL REALIZÁVEL INVESTIMENTOS 47.663 48.535 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

% 

 
 

2018 

 
 

% 
Carteira Títulos para Negociação 22.012 46,18% 23.758 48,95% 
Carteira Títulos Mantidos até o Vencimento 25.650 53,82% 24.777 51,05% 
Total 47.662 100% 48.535 100% 

 
 2019 2018 

Título Vencimento Valor % Valor % 
NTN-B 2020 4.031 15,72% 3.904 15,76% 
NTN-B 2024 7.260 28,30% 7023 28,34% 
NTN-B 2035 4.208 16,40% 4.061 16,39% 
NTN-B 2045 10.151 39,58% 9.789 39,51% 
Total  25.650 100,00% 24.777 100,00% 
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Fundos de investimentos 47.663 48.535 

Fundo de Investimento em Cotas Integral Prevunisul Multimercado 47.663 48.535 
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NTN-B 2045 10.151 39,58% 9.789 39,51% 
Total  25.650 100,00% 24.777 100,00% 

 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Fundos de investimentos 47.663 48.535 

Fundo de Investimento em Cotas Integral Prevunisul Multimercado 47.663 48.535 

TOTAL REALIZÁVEL INVESTIMENTOS 47.663 48.535 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

% 

 
 

2018 

 
 

% 
Carteira Títulos para Negociação 22.012 46,18% 23.758 48,95% 
Carteira Títulos Mantidos até o Vencimento 25.650 53,82% 24.777 51,05% 
Total 47.662 100% 48.535 100% 

 
 2019 2018 

Título Vencimento Valor % Valor % 
NTN-B 2020 4.031 15,72% 3.904 15,76% 
NTN-B 2024 7.260 28,30% 7023 28,34% 
NTN-B 2035 4.208 16,40% 4.061 16,39% 
NTN-B 2045 10.151 39,58% 9.789 39,51% 
Total  25.650 100,00% 24.777 100,00% 
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DE GESTÃODE GESTÃO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A PREVUNISUL registra os investimentos em cotas de fundos, mantidos 
como “títulos para negociação”, ou seja, o valor apresentado nas demons-
trações contábeis reflete os preços dos ativos a valor de mercado. A exce-
ção são as aplicações feitas em títulos públicos federais que são marcados 
na curva (até o vencimento) e a mercado. A carteira em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 apresenta os saldos:

A carteira de títulos mantidos até o vencimento apresenta os seguintes pra-
zos:
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DE GESTÃODE GESTÃO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 4 – PERMANENTE

4.1. Imobilizado

O Ativo Permanente Imobilizado contempla os bens imobilizados, móveis, 
utensílios, computadores, periféricos, máquinas e equipamentos, que são 
utilizados no desempenho da atividade-fim, os quais estão registrados pelos 
seus custos de aquisição e depreciados conforme a nota 1.4.4, e apresenta 
os seguintes saldos:

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
Aquisições/ 

 
 

2018 Depreciações 
IMOBILIZADO 7 -3 10 

OPERACIONAL CORPÓREO 7 -3 10 

BENS MÓVEIS 7 -3 10 

Computadores 2 -1 3 
Custo 19 1 18 
Depreciação Acumulada (20%) -17 -2 -15 

Periféricos 0 0 - 
Custo 6 0 6 
Depreciação Acumulada (20%) -6 0 -6 

Sistemas Operacionais 1 0 1 
Custo 2 0 2 
Depreciação Acumulada (20%) -1 0 -1 

Móveis e Utensílios 4 -1 5 
Custo 21 0 21 
Depreciação Acumulada (10%) -17 -1 -16 

Máquinas e Equipamentos 1 0 1 
Custo 4 0 4 

Depreciação Acumulada (10%) -3 0 -3 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

Variação 

 
 

2018 
Intangível 460 -55 515 
Gastos com implantação reorganização e desenvolv. 460 -55 515 
Atualização de contrato UNISUL 875 37 838 
Amortização Acumulada -415 -92 -323 
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DE GESTÃODE GESTÃO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Arredondamentos devem ser considerados. Valores menores que quinhen-
tos reais não aparecem no quadro. Baixa de itens obsoletos foram feitas em 
2018.
Todos os itens foram inventariados e classificados de acordo com a sua na-
tureza conforme determina o item 12 do Anexo C da Resolução CNPC nº 
08 de 31 de outubro de 2011. 

4.2. Intangível

Os valores registrados no Intangível referem-se a diferença entre os valores 
arrecadados pelo Plano de Gestão Administrativa e as despesas para a ma-
nutenção da Entidade. Mensalmente a diferença apurada é transferida do 
grupo de resultado da Gestão Administrativa para a conta do Intangível de 
acordo com a natureza dos gastos, permanecendo no resultado somente 
o montante de despesas suportado pelas receitas. O saldo acumulado no 
intangível em 31 de dezembro é o seguinte:

Os gastos registrados no intangível deveriam estar totalmente amortizados, 
porém, são amortizados abaixo do determinado nas normas, em função da 
insuficiência de recursos administrativos da Entidade. A atualização é decor-
rente da correção do financiamento dos gastos administrativos ocorridos 
até 2009 pela Patrocinadora UNISUL.

NOTA 5 – EXIGÍVEL OPERACIONAL

5.1. Gestão Previdencial

Registra os Benefícios a pagar e as Retenções a recolher incidentes sobre os 
benefícios, assumidos pelos planos da Gestão previdencial e apresenta os 
seguintes saldos:

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
Aquisições/ 

 
 

2018 Depreciações 
IMOBILIZADO 7 -3 10 

OPERACIONAL CORPÓREO 7 -3 10 

BENS MÓVEIS 7 -3 10 

Computadores 2 -1 3 
Custo 19 1 18 
Depreciação Acumulada (20%) -17 -2 -15 

Periféricos 0 0 - 
Custo 6 0 6 
Depreciação Acumulada (20%) -6 0 -6 

Sistemas Operacionais 1 0 1 
Custo 2 0 2 
Depreciação Acumulada (20%) -1 0 -1 

Móveis e Utensílios 4 -1 5 
Custo 21 0 21 
Depreciação Acumulada (10%) -17 -1 -16 

Máquinas e Equipamentos 1 0 1 
Custo 4 0 4 

Depreciação Acumulada (10%) -3 0 -3 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

Variação 

 
 

2018 
Intangível 460 -55 515 
Gastos com implantação reorganização e desenvolv. 460 -55 515 
Atualização de contrato UNISUL 875 37 838 
Amortização Acumulada -415 -92 -323 
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RELATÓRIORELATÓRIO
DE GESTÃODE GESTÃO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Arredondamentos devem ser considerados. Valores menores que quinhen-
tos reais não aparecem no quadro. Baixa de itens obsoletos foram feitas em 
2018.
Todos os itens foram inventariados e classificados de acordo com a sua na-
tureza conforme determina o item 12 do Anexo C da Resolução CNPC nº 
08 de 31 de outubro de 2011. 

4.2. Intangível

Os valores registrados no Intangível referem-se a diferença entre os valores 
arrecadados pelo Plano de Gestão Administrativa e as despesas para a ma-
nutenção da Entidade. Mensalmente a diferença apurada é transferida do 
grupo de resultado da Gestão Administrativa para a conta do Intangível de 
acordo com a natureza dos gastos, permanecendo no resultado somente 
o montante de despesas suportado pelas receitas. O saldo acumulado no 
intangível em 31 de dezembro é o seguinte:

Os gastos registrados no intangível deveriam estar totalmente amortizados, 
porém, são amortizados abaixo do determinado nas normas, em função da 
insuficiência de recursos administrativos da Entidade. A atualização é decor-
rente da correção do financiamento dos gastos administrativos ocorridos 
até 2009 pela Patrocinadora UNISUL.

NOTA 5 – EXIGÍVEL OPERACIONAL

5.1. Gestão Previdencial

Registra os Benefícios a pagar e as Retenções a recolher incidentes sobre os 
benefícios, assumidos pelos planos da Gestão previdencial e apresenta os 
seguintes saldos:

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
Aquisições/ 

 
 

2018 Depreciações 
IMOBILIZADO 7 -3 10 

OPERACIONAL CORPÓREO 7 -3 10 

BENS MÓVEIS 7 -3 10 

Computadores 2 -1 3 
Custo 19 1 18 
Depreciação Acumulada (20%) -17 -2 -15 

Periféricos 0 0 - 
Custo 6 0 6 
Depreciação Acumulada (20%) -6 0 -6 

Sistemas Operacionais 1 0 1 
Custo 2 0 2 
Depreciação Acumulada (20%) -1 0 -1 

Móveis e Utensílios 4 -1 5 
Custo 21 0 21 
Depreciação Acumulada (10%) -17 -1 -16 

Máquinas e Equipamentos 1 0 1 
Custo 4 0 4 

Depreciação Acumulada (10%) -3 0 -3 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

Variação 

 
 

2018 
Intangível 460 -55 515 
Gastos com implantação reorganização e desenvolv. 460 -55 515 
Atualização de contrato UNISUL 875 37 838 
Amortização Acumulada -415 -92 -323 
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Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Benefícios a pagar 609 560 

Aposentadorias e Pensões BD e CV 609 560 

Retenções a recolher 155 104 

IRRF s/benefícios renda continuada 106 98 

IRRF s/benefícios de pagamento único 49 6 

Obrigações contratadas 67 69 

Zurich Brasil Seguros 67 69 

EXIGIVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL 831 733 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Contas a pagar  121 98 

Salários e Encargos 102 79 

Fornecedores 19 19 

Tributos  0 1 

TAFIC 0 1 

Outras exigibilidades 875 838 

Atualização Adiantamento Unisul 875 838 

EXIGÍVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA 996 937 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Benefícios a pagar 609 560 

Aposentadorias e Pensões BD e CV 609 560 

Retenções a recolher 155 104 

IRRF s/benefícios renda continuada 106 98 

IRRF s/benefícios de pagamento único 49 6 

Obrigações contratadas 67 69 

Zurich Brasil Seguros 67 69 

EXIGIVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL 831 733 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Contas a pagar  121 98 

Salários e Encargos 102 79 

Fornecedores 19 19 

Tributos  0 1 

TAFIC 0 1 

Outras exigibilidades 875 838 

Atualização Adiantamento Unisul 875 838 

EXIGÍVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA 996 937 

5.2. Gestão Administrativa

Registra as Contas a Pagar decorrentes dos compromissos assumidos, in-
clusive provisões de férias dos empregados, as retenções incidentes sobre 
salários, fornecedores e outras ainda não repassadas e os demais compro-
missos assumidos pela Entidade, relativos à Gestão Administrativa. A situação 
patrimonial apresenta os seguintes saldos:

5.2.1. Outras Exigibilidades

Outras Exigibilidades

Valor atualizado pela variação do INPC das parcelas repassadas pela patroci-
nadora UNISUL – Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina de 07 de 
fevereiro de 2006 a 16 de julho de 2009. Em dezembro de 2010 a PREVUNI-
SUL passou a reembolsar a patrocinadora, conforme acordo firmado entre 
as duas entidades. Em 2019 a correção foi de R$ 37 mil (R$ 28 mil em 2019).
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NOTA 6 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

6.1. Cíveis

A entidade de polo passivo possuem 03 processos judiciais de cunho cí-
vel. De acordo com a Resolução CFC nº 1180/2009, os assessores jurídicos 
classificam um processo, no montante de R$ 12 mil, como perda possível, e 
dois classificados com probabilidade remota.

6.2. Tributos

A entidade tem dois processos de tributos. Um com probabilidade remota.  E 
o processo que vem sendo depositado judicialmente as Contribuições para 
o PIS e a COFINS desde agosto de 2009, conforme processo nº 0010271-
38.2009.404.7200, movido contra o Delegado da Receita Federal em Santa 
Catarina. Os valores depositados em juízo estão atualizados pela Caixa Eco-
nômica Federal e contabilizados no Realizável – Gestão Administrativa. 

O saldo Provisionado e corrigido para os encargos de PIS e COFINS sobre as 
receitas administrativas apresenta o seguinte montante:

A correção dos débitos e dos depósitos judiciais foi contabilizada em 2019 e 
2018 de acordo com os extratos apresentados pelo banco.
A perspectiva de perda é “possível” conforme avaliação da consultoria jurí-
dica.

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Gestão Administrativa 860 765 

Provisão 860 765 

COFINS – Depósito Judicial 741 659 

PIS – Depósito Judicial 119 106 

Total Exigível Contingencial 860 765 

 

FOTO
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NOTA 6 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

6.1. Cíveis

A entidade de polo passivo possuem 03 processos judiciais de cunho cí-
vel. De acordo com a Resolução CFC nº 1180/2009, os assessores jurídicos 
classificam um processo, no montante de R$ 12 mil, como perda possível, e 
dois classificados com probabilidade remota.

6.2. Tributos

A entidade tem dois processos de tributos. Um com probabilidade remota.  E 
o processo que vem sendo depositado judicialmente as Contribuições para 
o PIS e a COFINS desde agosto de 2009, conforme processo nº 0010271-
38.2009.404.7200, movido contra o Delegado da Receita Federal em Santa 
Catarina. Os valores depositados em juízo estão atualizados pela Caixa Eco-
nômica Federal e contabilizados no Realizável – Gestão Administrativa. 

O saldo Provisionado e corrigido para os encargos de PIS e COFINS sobre as 
receitas administrativas apresenta o seguinte montante:

A correção dos débitos e dos depósitos judiciais foi contabilizada em 2019 e 
2018 de acordo com os extratos apresentados pelo banco.
A perspectiva de perda é “possível” conforme avaliação da consultoria jurí-
dica.

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Gestão Administrativa 860 765 

Provisão 860 765 

COFINS – Depósito Judicial 741 659 

PIS – Depósito Judicial 119 106 

Total Exigível Contingencial 860 765 
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NOTA 7 – PATRIMÔNIO SOCIAL

7.1. Patrimônio de Cobertura do Plano

7.1.1. Provisões Matemáticas

As provisões matemáticas são determinadas por atuário, em conformidade 
com os critérios aprovados pela PREVIC e apresentam os seguintes saldos:

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 
Provisões Matemáticas 41.677 40.127 

Benefícios Concedidos 94.682 89.451 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 94.682 89.451 

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 84.802 81.095 

UNISULPREV 84.802 81.095 

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 

Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados 9.880 8.356 

UNIPREV 1709 287 

UNISULPREV 8.171 8.069 

Benefícios a Conceder 33.783 33.636 

Contribuição Definida 8.138 7.527 

Saldo de Contas - Parcela Participantes 8.138 7.527 

UNIPREV 8.138 7.527 

Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 25.645 26.108 

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 25.645 26.108 

UNISULPREV 25.645 26.108 

(-) Provisões Matemáticas a Constituir -86.788 -82.960 

(-) Déficit Equacionado -86.788 -82.960 

(-) Patrocinadores -84.762 -80.869 

UNISULPREV -84.762 -80.869 

(-) Assistidos -2.026 -2.091 

UNISULPREV -2.026 -2.091 

Patrimônio de Cobertura do Plano 37.099 38.844 
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Provisão Matemática a Constituir

Conforme descrito na nota 3.1, a Patrocinadora UNISUL e a PREVUNISUL fir-
maram contrato no sentido de equacionamento dos déficits do plano UNI-
SULPREV, registrados na conta Provisão Matemática a Constituir – Déficit 
Equacionado. 
A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido con-
trato até o mês de janeiro/2017.

Contudo, permaneceu inadimplente com o pagamento das parcelas de nº 
11 ao nº 32 do contrato de dívida, realizando, em alguns meses, pagamentos 
parciais das parcelas 28 e 33.
A PREVUNISUL procedeu com a cobrança judicial das parcelas vencidas e 
não pagas de nº 11 à nº 32, totalizando o valor de R$ 17.193.539,48, atualiza-
do em 31/03/2019. Deste montante, R$ 2.448.114,90 é referente a multas e 
juros por atrasos, e servirão para compor o Fundo Administrativo da Entida-
de. O valor líquido ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58.
Além disso, foi realizado um estudo atuarial para identificar as possibilidades 
de redução do valor das parcelas futuras do financiamento, em atendimento 
à solicitação da Patrocinadora.

o Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da Patrocinadora UNISUL - PA 
02/2019, datado em 11/04/2019, apresentou o valor total da dívida de R$ 
82.158.673,53, que deduzido do valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, 
resultou em um saldo devedor remanescente de R$ 67.413.248,95 em 
31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao saldo remanescente, sen-
do o valor ajuizado com cobrança a ser acordada na esfera judicial.

O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato 
de Confissão de Dívida vigente, considerando o acordo de refinanciamento 
entre a UNISUL e Prevunisul.

Tem-se, ainda, sob a responsabilidade dos assistidos, um saldo a amortizar 
em 31/12/2019 de R$ 2.026.185,04.
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Provisão Matemática a Constituir

Conforme descrito na nota 3.1, a Patrocinadora UNISUL e a PREVUNISUL fir-
maram contrato no sentido de equacionamento dos déficits do plano UNI-
SULPREV, registrados na conta Provisão Matemática a Constituir – Déficit 
Equacionado. 
A patrocinadora honrou com os pagamentos das parcelas do referido con-
trato até o mês de janeiro/2017.

Contudo, permaneceu inadimplente com o pagamento das parcelas de nº 
11 ao nº 32 do contrato de dívida, realizando, em alguns meses, pagamentos 
parciais das parcelas 28 e 33.
A PREVUNISUL procedeu com a cobrança judicial das parcelas vencidas e 
não pagas de nº 11 à nº 32, totalizando o valor de R$ 17.193.539,48, atualiza-
do em 31/03/2019. Deste montante, R$ 2.448.114,90 é referente a multas e 
juros por atrasos, e servirão para compor o Fundo Administrativo da Entida-
de. O valor líquido ajuizado corresponde à R$ 14.745.424,58.
Além disso, foi realizado um estudo atuarial para identificar as possibilidades 
de redução do valor das parcelas futuras do financiamento, em atendimento 
à solicitação da Patrocinadora.

o Parecer Atuarial Renegociação da Dívida da Patrocinadora UNISUL - PA 
02/2019, datado em 11/04/2019, apresentou o valor total da dívida de R$ 
82.158.673,53, que deduzido do valor líquido ajuizado de R$ 14.745.424,58, 
resultou em um saldo devedor remanescente de R$ 67.413.248,95 em 
31/03/2019. O reparcelamento coube apenas ao saldo remanescente, sen-
do o valor ajuizado com cobrança a ser acordada na esfera judicial.

O Parecer Atuarial recomendou e a EFPC executou o aditivo do Contrato 
de Confissão de Dívida vigente, considerando o acordo de refinanciamento 
entre a UNISUL e Prevunisul.

Tem-se, ainda, sob a responsabilidade dos assistidos, um saldo a amortizar 
em 31/12/2019 de R$ 2.026.185,04.
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7.1.2. Equilíbrio Técnico

Reserva de Contingência: Conforme define a Resolução CNPC nº 30/2018, 
registra o excedente patrimonial em relação aos compromissos totais, até 
o limite de 25% x Provisão Matemática ou [10% + (1% x duração passivo)] x 
Provisão Matemática, o que for menor, de acordo com cada plano. 
Reserva Especial para Revisão do Plano: Registra o valor do superávit técnico 
do plano de benefício que exceder ao valor da reserva de contingência.
Déficit Técnico Acumulado representa a insuficiência patrimonial em rela-
ção aos compromissos totais do Plano de benefícios.
Em 31 de dezembro a rubrica apresenta os seguintes saldos:

7.1.2.1 – Déficit Técnico – UNISULPREV

O Plano UNISULPREV, administrado pela PREVUNISUL, avaliado em função 
dos regimes financeiros, métodos de financiamento atuarial e hipóteses atu-
ariais anteriormente descritos, apresentou em 31/12/2019 resultado de défi-
cit no montante de R$ 4.823.229,86.

O crescimento do déficit em 2019 foi motivado pela redução considerável 
do ativo garantidor do Plano, influenciado pela saída de recursos para paga-
mento dos benefícios concedidos e pela lenta reposição do ativo com as 
contribuições extraordinárias da Patrocinadora, tendo em vista as inadim-
plências passadas e redução do valor das parcelas durante o exercício de 
2019.

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

Variação 

 
 

2018 
Equilíbrio técnico -4.579 -3.296 -1.283 
Resultados realizados -4.579 -3.296 -1.283 
Superávit técnico acumulado 245 -518 763 
Reserva de contingência 245 174 71 
UNIPREV 245 174 71 
Reserva especial para revisão do Plano 0 -692 692 
UNIPREV 0 -692 692 
(-) Déficit Técnico Acumulado -4.823 -2.777 -2.046 
UNISULPREV -4.823 -2.777 -2.046 
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Importante destacar a necessidade de a Patrocinadora observar sua adim-
plência quanto as contribuições extraordinárias a vencer e, ainda, o paga-
mento do valor ajuizado da dívida, para evitar o risco de insolvência.
Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 30/2018, o déficit a ser 
equacionado, observada a situação econômica, financeira e atuarial do Pla-
no, deverá ser aquele que ultrapassar o limite apurado pela seguinte for-
mulação: 1% x (duração do passivo em anos – 4) x Provisão Matemática. A 
Provisão Matemática é resultante das provisões de benefícios estruturados 
na modalidade de benéfico definido, subtraída das provisões matemáticas a 
constituir.

Desta forma, para o Plano UNISULPREV, o referido limite resulta em R$ 
2.434.956,08 = [1% x (11,7 – 4) x R$ 31.829.491,22]. O valor da duração do 
passivo utilizado para o cálculo do limite corresponde à duration calculada 
pelo sistema da Previc – VENTURO. Para a realização deste cálculo, foi con-
siderado o fluxo de pagamento de benefícios e de receitas das contribuições 
extraordinárias esperadas apenas dos participantes assistidos. Não foi consi-
derado o fluxo de receitas das contribuições extraordinárias da patrocinado-
ra pela característica de inadimplências já apresentadas.

O valor a ser equacionado do déficit técnico ao longo do exercício de 2020 
é aquele que ultrapassar o limite apresentado, que neste caso resulta em R$ 
2.388.273,78. Porém, o Art. 30 da Resolução CNPC nº 30/2018 define que 
o valor do ajuste de precificação, caso seja positivo, será deduzido do resul-
tado deficitário acumulado e, caso negativo, será acrescido a esse mesmo 
resultado para fins de equacionamento.

O ajuste de precificação do ativo, com base no novo Sistema da Previc - VEN-
TURO, resultou em um ajuste positivo de R$ 17.353.519,03, que gerou um 
equilíbrio técnico ajustado no plano de R$ 12.530.289,17 (-R$ 4.823.229,86 + 
R$ 17.353.519,03). Assim, não há necessidade de equacionamento de déficit 
durante o exercício de 2020.

A tabela a seguir descreve os títulos públicos que nos foram disponibilizados 
pela EFPC para realização do estudo de ajuste dos ativos:

 
 

Fracionamento 

 
 

Tipo 

 
 

ISIN 

 
Taxa de 

aquisição % a.a. 

 
 

Vencimento 

 
 

Quantidade 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB3A0 5,402037 15/08/2020 1.200 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB096 5,423010 15/08/2024 2.120 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB0O7 5,562454 15/05/2035 1.220 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB0A6 5,582178 15/05/2045 2.910 
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Importante destacar a necessidade de a Patrocinadora observar sua adim-
plência quanto as contribuições extraordinárias a vencer e, ainda, o paga-
mento do valor ajuizado da dívida, para evitar o risco de insolvência.
Considerando o disposto na Resolução CNPC n° 30/2018, o déficit a ser 
equacionado, observada a situação econômica, financeira e atuarial do Pla-
no, deverá ser aquele que ultrapassar o limite apurado pela seguinte for-
mulação: 1% x (duração do passivo em anos – 4) x Provisão Matemática. A 
Provisão Matemática é resultante das provisões de benefícios estruturados 
na modalidade de benéfico definido, subtraída das provisões matemáticas a 
constituir.

Desta forma, para o Plano UNISULPREV, o referido limite resulta em R$ 
2.434.956,08 = [1% x (11,7 – 4) x R$ 31.829.491,22]. O valor da duração do 
passivo utilizado para o cálculo do limite corresponde à duration calculada 
pelo sistema da Previc – VENTURO. Para a realização deste cálculo, foi con-
siderado o fluxo de pagamento de benefícios e de receitas das contribuições 
extraordinárias esperadas apenas dos participantes assistidos. Não foi consi-
derado o fluxo de receitas das contribuições extraordinárias da patrocinado-
ra pela característica de inadimplências já apresentadas.

O valor a ser equacionado do déficit técnico ao longo do exercício de 2020 
é aquele que ultrapassar o limite apresentado, que neste caso resulta em R$ 
2.388.273,78. Porém, o Art. 30 da Resolução CNPC nº 30/2018 define que 
o valor do ajuste de precificação, caso seja positivo, será deduzido do resul-
tado deficitário acumulado e, caso negativo, será acrescido a esse mesmo 
resultado para fins de equacionamento.

O ajuste de precificação do ativo, com base no novo Sistema da Previc - VEN-
TURO, resultou em um ajuste positivo de R$ 17.353.519,03, que gerou um 
equilíbrio técnico ajustado no plano de R$ 12.530.289,17 (-R$ 4.823.229,86 + 
R$ 17.353.519,03). Assim, não há necessidade de equacionamento de déficit 
durante o exercício de 2020.

A tabela a seguir descreve os títulos públicos que nos foram disponibilizados 
pela EFPC para realização do estudo de ajuste dos ativos:

 
 

Fracionamento 

 
 

Tipo 

 
 

ISIN 

 
Taxa de 

aquisição % a.a. 

 
 

Vencimento 

 
 

Quantidade 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB3A0 5,402037 15/08/2020 1.200 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB096 5,423010 15/08/2024 2.120 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB0O7 5,562454 15/05/2035 1.220 
72,91% NTN-B BRSTNCNTB0A6 5,582178 15/05/2045 2.910 
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Por fim, é importante destacar que os títulos públicos informados para o 
cálculo do ajuste de precificação devem ser monitorados pela EFPC, tanto 
em termos de liquidez do Plano, considerando a necessidade do pagamen-
to dos benefícios e as regras de pagamentos dos cupons e do principal dos 
títulos públicos com sua manutenção até o vencimento, como, pelo cum-
primento dos incisos I a VI do artigo 10 da Instrução nº 10/2018.  

7.1.3 Cálculo da Duração do Passivo e Ajuste de Precificação - 
2019

Conforme estabelece a Instrução Previc nº 10/2018, a duração do passivo 
corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de 
cada plano, líquidos de contribuições normais e extraordinárias incidentes 
sobre esses benefícios, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

Para o plano UNISULPREV a duração do Passivo foi estimada em 11,7 anos, 
com uma taxa real de juros de 5,5% ao ano.

7.2. Fundos

7.2.1. Fundo Previdencial

Registra a constituição de fundos da Gestão Previdencial previstos em nota 
técnica atuarial e descritos na nota explicativa 1.4.7.2. Em 31 de dezembro os 
saldos apresentados são: 

 a. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Reversão Contribuição 
de Risco do Plano Uniprev.

 

 
 

 
 

Descrição 

 
 

2018 

 
 

Variação 

 
 

2018 

Fundo Previdencial – Previsto em Nota Técnica 9.357 648 8.709 

Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 9.357 648 8.709 
Reversão Encargos Contribuição de Risco 
Patrocinadora 8.408 328 8.080 

UNIPREV 1.227 -373 1.600 
UNISULPREV 7.181 701 6.480 
Cancelados Desligados Patrocinadora 540 358 182 
UNIPREV 540 358 182 
Cancelados Não Desligados Patrocinadora 410 -37 447 
UNIPREV 410 -37 447 

a)  Reversão Contribuição de 
Risco do Plano Uniprev. 

b)  Cancelados Desligados 
Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles ex-participantes 
que foram cancelados do Plano e que se desligaram da Patrocinadora, mas que até 
agora não optaram por nenhum dos Institutos previsto no Plano.  

c)  Cancelados não 
Desligados Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles ex-
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 b. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Cancelados Desliga-
dos Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles 
ex-participantes que foram cancelados do Plano e que se desligaram da 
Patrocinadora, mas que até agora não optaram por nenhum dos Institutos 
previsto no Plano. 

 c. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Cancelados não Desli-
gados Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles 
ex-participantes que foram cancelados do Plano e que ainda possuem vín-
culo com a Patrocinadora. 

7.2.2. Fundo Administrativo

O fundo Administrativo é formado pela diferença apurada entre as fontes de 
receita e custeio e as despesas do Plano de Gestão Administrativa. Desde a 
constituição da Entidade, os valores arrecadados a título de custeio do Pla-
no de Gestão Administrativa foram insuficientes para a cobertura dos gastos 
necessários à manutenção da atividade administrativa, havendo suporte fi-
nanceiro através de adiantamentos da patrocinadora UNISUL.
Durante os exercícios de 2019 e 2018, as receitas administrativas foram sufi-
cientes para a cobertura de todas as despesas e amortização parcial das in-
suficiências registradas até 2010, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Os valores das insuficiências estão consignados no Ativo Permanente Intan-
gível, conforme menciona a nota 4.2.

participantes que foram cancelados do Plano e que ainda possuem vínculo com a 
Patrocinadora.  

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 

a) Saldo negativo do fundo registrado no Intangível - inicial -515 -518 

(+) Receitas Administrativas 1.349 1.188 

Custeio Previdencial 659 491 

Custeio de Investimentos 564 590 

Diretas – Repasse Seguradora 96 85 

Resultado dos Investimentos 30 18 

Outras receitas - reembolsos 0 4 

(-) Despesas Administrativas no exercício -1.257 -1.157 

Despesas Administrativas -1194 -1102 

Constituição de Contingências -63 -55 

(=) Saldo para constituição de fundo administrativo 56 31 

(-) Amortização bruta de exercícios anteriores 93 -31 

(-) Atualização do contrato de adiantamento UNISUL -37 -28 

(=) Saldo final do fundo registrado no intangível -459 -515 
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 b. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Cancelados Desliga-
dos Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles 
ex-participantes que foram cancelados do Plano e que se desligaram da 
Patrocinadora, mas que até agora não optaram por nenhum dos Institutos 
previsto no Plano. 

 c. Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial - Cancelados não Desli-
gados Patrocinadora: formado pelo somatório dos saldos de conta daqueles 
ex-participantes que foram cancelados do Plano e que ainda possuem vín-
culo com a Patrocinadora. 

7.2.2. Fundo Administrativo

O fundo Administrativo é formado pela diferença apurada entre as fontes de 
receita e custeio e as despesas do Plano de Gestão Administrativa. Desde a 
constituição da Entidade, os valores arrecadados a título de custeio do Pla-
no de Gestão Administrativa foram insuficientes para a cobertura dos gastos 
necessários à manutenção da atividade administrativa, havendo suporte fi-
nanceiro através de adiantamentos da patrocinadora UNISUL.
Durante os exercícios de 2019 e 2018, as receitas administrativas foram sufi-
cientes para a cobertura de todas as despesas e amortização parcial das in-
suficiências registradas até 2010, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Os valores das insuficiências estão consignados no Ativo Permanente Intan-
gível, conforme menciona a nota 4.2.

participantes que foram cancelados do Plano e que ainda possuem vínculo com a 
Patrocinadora.  

 
 

Descrição 

 
 

2019 

 
 

2018 

a) Saldo negativo do fundo registrado no Intangível - inicial -515 -518 

(+) Receitas Administrativas 1.349 1.188 

Custeio Previdencial 659 491 

Custeio de Investimentos 564 590 

Diretas – Repasse Seguradora 96 85 

Resultado dos Investimentos 30 18 

Outras receitas - reembolsos 0 4 

(-) Despesas Administrativas no exercício -1.257 -1.157 

Despesas Administrativas -1194 -1102 

Constituição de Contingências -63 -55 

(=) Saldo para constituição de fundo administrativo 56 31 

(-) Amortização bruta de exercícios anteriores 93 -31 

(-) Atualização do contrato de adiantamento UNISUL -37 -28 

(=) Saldo final do fundo registrado no intangível -459 -515 
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NOTA 8 - AJUSTES E ELIMINAÇÕES NO PROCESSO DE CON-
SOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Para fins de consolidação das demonstrações as operações entre os planos 
e o PGA são eliminadas, conforme estabelece os itens 28 e 29 do Anexo 
A, da Instrução MPS/SPC nº 34 de 24 de setembro de 2009 e suas altera-
ções. Esta eliminação é feita através do Balancete de Operações Comuns. 
Na apuração do Equilíbrio Técnico, o Balanço Patrimonial somente poderá 
demonstrar o somatório dentre o Superávit Técnico Acumulado e o Déficit 
Técnico Acumulado, exigindo também ajustes para eliminação do menor 
saldo.

 
 

Detalhamento dos ajustes e eliminações 
Classificação Descrição 2019 2018 

2.3.1.2.01.01 Superávit técnico acumulado 0 0 

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de contingência 0 0 

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de contingência - UNIPREV 245 72 

2.3.1.2.01.01.01 Reserva de contingência - operações comuns -245 -72 

2.3.1.2.01.01.02 Reserva especial para revisão de plano 0 0 

2.3.1.2.01.01.02 Reserva especial para revisão de plano - UNIPREV 0 692 

2.3.1.2.01.01.02 Reserva especial para revisão de plano - operações comuns 0 -692 

2.3.1.2.01.02  (-) Déficit técnico acumulado -4.578 -1.283 

2.3.1.2.01.02  (-) Déficit técnico acumulado - UNISULPREV -4.823 -2.046 

2.3.1.2.01.02  (-) Déficit técnico acumulado - operações comuns -245 -763 
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NOTA 9 – FATOS RELEVANTES, EVENTOS SUBSEQUENTES 
E AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS.

A PREVUNISUL-Sociedade de Previdência Complementar tem como seu 
principal patrocinador a Fundação Universidade do Sul do Santa Catarina-
-UNISUL.
Praticamente desde a criação da Entidade este importante patrocinador teve 
dificuldades no atendimento dos compromissos financeiros assumidos com 
a PrevUnisul, tendo esta patrocinada renegociado seus contratos em diver-
sas oportunidades.
Em função da situação econômica da Fundação, e dadas as dificuldades 
mercadológicas e de caráter social, a Unisul promoveu negociação com 
vista à transferência de suas atividades acadêmicas, tendo formalizado com-
promisso, através de Instrumento Particular de Opção de Aquisição da Man-
tença de Instituição de Ensino Superior e Outras Avenças, com a ANIMA 
HOLDING S.A. (Anima Educação), através do qual foi concedido à Anima 
Educação o direito, até o dia 04 de janeiro de 2021, de adquirir a titularidade 
da mantença da Unisul.
Assim, a PrevUnisul, nesse período, aguarda a definição acerca da transfe-
rência definitiva da mantença da patrocinadora Unisul, para a Anima Educa-
cional, uma vez que a concretização dessa transação tem implicação direta 
nas condições de funcionamento e continuidade da Entidade Prevunisul.
A PREVUNISUL avaliou os eventos subsequentes até o dia 09 de março de 
2020, que foi a data da Aprovação das demonstrações contábeis pela gover-
nança da Entidade, descrevendo o fato relevante, merecendo destaque nas 
demonstrações.
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NOTA 9 – FATOS RELEVANTES, EVENTOS SUBSEQUENTES 
E AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS.

A PREVUNISUL-Sociedade de Previdência Complementar tem como seu 
principal patrocinador a Fundação Universidade do Sul do Santa Catarina-
-UNISUL.
Praticamente desde a criação da Entidade este importante patrocinador teve 
dificuldades no atendimento dos compromissos financeiros assumidos com 
a PrevUnisul, tendo esta patrocinada renegociado seus contratos em diver-
sas oportunidades.
Em função da situação econômica da Fundação, e dadas as dificuldades 
mercadológicas e de caráter social, a Unisul promoveu negociação com 
vista à transferência de suas atividades acadêmicas, tendo formalizado com-
promisso, através de Instrumento Particular de Opção de Aquisição da Man-
tença de Instituição de Ensino Superior e Outras Avenças, com a ANIMA 
HOLDING S.A. (Anima Educação), através do qual foi concedido à Anima 
Educação o direito, até o dia 04 de janeiro de 2021, de adquirir a titularidade 
da mantença da Unisul.
Assim, a PrevUnisul, nesse período, aguarda a definição acerca da transfe-
rência definitiva da mantença da patrocinadora Unisul, para a Anima Educa-
cional, uma vez que a concretização dessa transação tem implicação direta 
nas condições de funcionamento e continuidade da Entidade Prevunisul.
A PREVUNISUL avaliou os eventos subsequentes até o dia 09 de março de 
2020, que foi a data da Aprovação das demonstrações contábeis pela gover-
nança da Entidade, descrevendo o fato relevante, merecendo destaque nas 
demonstrações.
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NOTA 10. MOEDA FUNCIONAL

As Demonstrações Contábeis são apresentadas em R$ mil que é a moeda 
funcional da entidade.

Tubarão (SC), 31 de dezembro de 2019.

Tarcisio dos Santos Junior
Diretor Superintendente

José de Oliveira Ramos
Diretor Adm-Financeiro

Cleire Busto Guimarães dos Santos
Técnico Contábil
CRC-SC 020/670/O2
CPF 099.042.802-82
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PARECER ATUARIAL 
 

De acordo com os resultados apresentados pela avaliação atuarial do Plano 

UNISULPREV, de 31/12/2019, verifica-se a situação de déficit técnico, no montante 

de R$ 4.823.229,86. 

A situação de inadimplência da Patrocinadora foi resolvida em um adtivo 

contratual entre esta e a Entidade, sendo parte da dívida renegociada em parcelas 

crescentes e outra parte direcionada a cobrança judicial. A quitação do valor total das 

parcelas não pagas pela patrocinadora, com as devidas correções e atualizações, 

resultará em uma redução do saldo residual da dívida registrada em Provisões 

Matemáticas a Constituir e a incorporação desse valor ao Patrimônio do Plano, 

auxiliando, também, na melhoria de receita administrativa para o PGA.  

Sobre a Provisão Matemática a Constituir de responsabilidade dos Assistidos, 

estes continuam com a obrigação de verterem ao Plano a Contribuição Extraordinária 

de Saldamento (Déficit Equacionado). Os assistidos vêm realizando as contribuições 

extraordinárias regularmente para o Plano.  

Destaca-se a necessidade de acompanhamento da Entidade sobre o 

recolhimento das contribuições administrativas devidas pela Patrocinadora UNISUL, 

que poderá impactar no ajuste da taxa de carregamento atualmente praticada, para 

buscar o equilíbrio ente receitas e despesas administrativas pela administração do 

Plano.  

Por fim, vale lembrar que o Plano UNISULPREV está estruturado na modalidade 

de benefício definido, sendo os encargos provisionados com benefícios a conceder e 

concedidos influenciados pela ocorrência das hipóteses atuariais. Assim, recomenda-

se o acompanhamento anual das premissas utilizadas nos cálculos, para que seja 

perseguido o equilíbrio técnico do Plano em exercícios futuros. 

 

Florianópolis, 05 de março de 2020.  

 

Tulnê Sebastião Velho Vieira 
Diretor 

Data A Soluções em Previdência 

 Karoline Santos de Araújo 
Atuária MIBA nº 2.274 

Data A Soluções em Previdência 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
�os  
�dministradores e �onsel�eiros da 
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVUNISUL 
�ubarão – S�  
 
Opinião com Ressalva 
 
��aminamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Previdência Complementar 
PREVUNISUL ��ntidade�� �ue compreendem o balanço patrimonial em �� de de�embro 
de ���� e as respecti�as demonstrações consolidadas da mutação do patrim�nio social e 
do plano de gestão administrati�a� e as demonstrações indi�iduais por plano de benef�cio 
����� ��.���.������ ���S���R�� e ���� ��.���.������ ����R��� �ue compreendem 
a demonstração do ati�o l��uido� da mutação do ati�o l��uido e das pro�isões t�cnicas por 
plano de benef�cio para o e�erc�cio findo na�uela data� assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas e�plicati�as. 
 
�m nossa opinião� e�ceto pelos efeitos descritos no parágrafo “Base para opinião com 
ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade�uadamente� em 
todos os aspectos rele�antes� a posição patrimonial e financeira consolidada da 
Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL� em �� de de�embro de ����� 
e o desempen�o consolidado e por plano de benef�cios de suas operações para o e�erc�cio 
findo nessa data� de acordo com as práticas contábeis adotadas no �rasil aplicá�eis às 
entidades reguladas pelo �onsel�o �acional de �re�id�ncia �omplementar – ����.  

Base para opinião com ressalva 

� �ntidade registrou despesas administrati�as na conta de �ntang��el em e�erc�cios 
anteriores� cu�o saldo em �� de de�embro de ���� era de R� ��� mil �R� ��� mil em �� 
de de�embro de ������ as �uais de�eriam ter sido apropriadas em contrapartida das 
contas de resultado� em atendimento ao regime de compet�ncia� ocasionando� dessa 
forma� um efeito negati�o não recon�ecido neste montante no �atrim�nio Social da 
�ntidade. 
 
�ossa auditoria foi condu�ida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. �ossas responsabilidades� em conformidade com tais normas� estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade� de acordo com 
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na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade� de acordo com 

PARECERES

RELATÓRIORELATÓRIO
DE GESTÃODE GESTÃO

www.prevunisul.com.br PREVUNISUL  |  Plano UNISULPREV

7

  

VGA AUDITORES INDEPENDENTES – CNPJ 83.280.859/0001-29 – Avenida Othon Gama D’Eça, 677, Edifício The Office Avenida, Sala 103 
Centro – Florianópolis (SC) – CEP 88.015-240 – Brasil +55 (48) 3028-7776 – CVM 368-9 – CRC/SC 618/O-2 

 www.vgaauditores.com.br - auditores@vgaauditores.com.br  

 

�������������� ������� ����������������������������������������������������������������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
Ênfase 

�� ��������� �� �������� ����� �� ����� ������������ ��� ���� –� ������� �������������� ����
���������������������������������������������������������� Em 01 de abril de 2016 
através de CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE SALDAMENTO 
DE PLANO COM GARANTIA REAL, em que são partes de um lado a Universidade do Sul de 
Santa Catarina, e do outro lado a Sociedade de Previdência Complementar PREVUNISUL, 
foi parcelada a dívida da patrocinadora atualizada até aquela data. O parcelamento no 
montante total de R$ 69.074 (valor atualizado até dezembro de 2015), concordando as 
partes com o prazo de 191 meses (duração do passivo arredondada x 1,5), uma taxa de 
carregamento administrativo de 7,3% a.m., com base no sistema “price” de amortização 
com pagamentos, chegando-se a uma prestação mensal em dezembro de 2015 de R$ 544, 
devidamente atualizada até o início dos pagamentos bem como na continuidade dos 
mesmo. A inadimplência das parcelas citadas resulta na atualização do valor da dívida 
da Patrocinadora no montante de R$ 80.868 posicionado em 31/12/2018, obedecendo as 
regras de atualização definidas em contrato, sendo corrigido mensalmente pelo INPC 
mais juros de 4,50% a.a. até março/2017 e de 5,50% a.a. a partir de abril/2017. Em 12 
de abril de 2019, conforme ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO DE CONFISSÃO E 
PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE SALDAMENTO DE PLANO COM GARANTIA REAL, A 
UNISUL pagará a PREVUNISUL o montante remanescente de R$ 67.413.248,95 (sessenta 
e sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e 
cinco centavos - valor atualizado até março de 2019, decorrente do valor total de R$ 
82.158.673,53 (oitenta e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e 
três reais e cinquenta e três centavos) reduzido o valor de R$ 14.745.424,58 (quatorze 
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos), referente ao valor líquido já ajuizado, concordando as partes 
com o prazo de 216 meses, uma taxa de carregamento administrativo de 7,3% a.m., com 
base nos sistemas: i) de amortização constante com revisão anual pelo saldo devedor 
remanescente nos primeiros 4 anos; ii) posteriormente, no sistema francês de 
amortização ( sistema “price”) com correção monetária pela variação do indexador 
INPC; chegando-se a uma prestação mensal em abril de 2019 de R$ 268.250,00 conforme 
Parecer Atuarial (anexo l), Renegociação da dívida da Patrocinadora Unisul – PA 
02/2019 fls 04, bem como planilha em anexo II. ����� ���������� ����� ������ ��� ��������
�������� ������������ ��� ����� ������������ ��� �������� ��Déficit Técnico – UNISULPREV��
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����� ���������� ����� ��������������� ������ ��������� ��� ���������� ��� �������� ������
������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������– A PREVUNISUL - Sociedade de Previdência Complementar, 
tem como seu principal patrocinador a Fundação Universidade do Sul do Santa Catarina-
UNISUL. Praticamente desde a criação da Entidade este importante patrocinador teve 
dificuldades no atendimento dos compromissos financeiros assumidos com a 
PREVUNISUL, tendo esta patrocinada renegociado seus contratos em diversas 
oportunidades. Em função da situação econômica da Fundação, e dadas as dificuldades 
mercadológicas e de caráter social, a Unisul promoveu negociação com vista à 
transferência de suas atividades acadêmicas, tendo formalizado compromisso, através de 
Instrumento Particular de Opção de Aquisição da Mantença de Instituição de Ensino 
Superior e Outras Avenças, com a ANIMA HOLDING S.A. (Anima Educação), através do 
qual foi concedido à Anima Educação o direito, até o dia 04 de janeiro de 2021, de 
adquirir a titularidade da mantença da Unisul. Assim, a PREVUNISUL, nesse período, 
aguarda a definição acerca da transferência definitiva da mantença da patrocinadora 
Unisul, para a Anima Educacional, uma vez que a concretização dessa transação tem 
implicação direta nas condições de funcionamento e continuidade da Entidade 
PREVUNISUL. ����������������������������������������������������������� 
 

Outros Assuntos  

Valores Correspondentes ao exercício de 2018 �
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ��������������������������� ����������� ���� ��������� ����������
���������������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��������� ��� ������ ���� �������� �� ���������
��������� �� �������� Base para Opinião com Ressalva:� A Entidade registrou despesas 
administrativas na conta do Intangível em exercícios anteriores, cujo saldo em 31 de 
dezembro de 2018 representava R$ 515 mil (R$ 518 mil em 2017), as quais deveriam ter 
sido apropriadas em contrapartida das contas de resultado em atendimento ao regime de 
competência, ocasionando, dessa forma, um efeito negativo não reconhecido neste 
montante no Patrimônio Social da Entidade. Ênfase: Chamamos a atenção para Nota 
Explicativa nº 3.1 - Gestão Previdencial, que menciona o Contrato de Confissão e 
Parcelamento de Dívida de Saldamento de Plano com Garantia Real firmado em 1º de abril 
de 2016, em que são partes de um lado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA 
CATARINA UNISUL, e do outro lado a SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
PREVUNISUL, cujo objeto destaca o seguinte: “Com base no Relatório da Avaliação Atuarial 
RA 16/16, que faz parte integrante deste termo, a UNISUL reconhece a dívida ali 
demonstrada e propõe, sendo aceito pela PREVUNISUL, o parcelamento da dívida no total 
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����� ���������� ����� ��������������� ������ ��������� ��� ���������� ��� �������� ������
������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������– A PREVUNISUL - Sociedade de Previdência Complementar, 
tem como seu principal patrocinador a Fundação Universidade do Sul do Santa Catarina-
UNISUL. Praticamente desde a criação da Entidade este importante patrocinador teve 
dificuldades no atendimento dos compromissos financeiros assumidos com a 
PREVUNISUL, tendo esta patrocinada renegociado seus contratos em diversas 
oportunidades. Em função da situação econômica da Fundação, e dadas as dificuldades 
mercadológicas e de caráter social, a Unisul promoveu negociação com vista à 
transferência de suas atividades acadêmicas, tendo formalizado compromisso, através de 
Instrumento Particular de Opção de Aquisição da Mantença de Instituição de Ensino 
Superior e Outras Avenças, com a ANIMA HOLDING S.A. (Anima Educação), através do 
qual foi concedido à Anima Educação o direito, até o dia 04 de janeiro de 2021, de 
adquirir a titularidade da mantença da Unisul. Assim, a PREVUNISUL, nesse período, 
aguarda a definição acerca da transferência definitiva da mantença da patrocinadora 
Unisul, para a Anima Educacional, uma vez que a concretização dessa transação tem 
implicação direta nas condições de funcionamento e continuidade da Entidade 
PREVUNISUL. ����������������������������������������������������������� 
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Valores Correspondentes ao exercício de 2018 �
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ��������������������������� ����������� ���� ��������� ����������
���������������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��������� ��� ������ ���� �������� �� ���������
��������� �� �������� Base para Opinião com Ressalva:� A Entidade registrou despesas 
administrativas na conta do Intangível em exercícios anteriores, cujo saldo em 31 de 
dezembro de 2018 representava R$ 515 mil (R$ 518 mil em 2017), as quais deveriam ter 
sido apropriadas em contrapartida das contas de resultado em atendimento ao regime de 
competência, ocasionando, dessa forma, um efeito negativo não reconhecido neste 
montante no Patrimônio Social da Entidade. Ênfase: Chamamos a atenção para Nota 
Explicativa nº 3.1 - Gestão Previdencial, que menciona o Contrato de Confissão e 
Parcelamento de Dívida de Saldamento de Plano com Garantia Real firmado em 1º de abril 
de 2016, em que são partes de um lado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA 
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de R$ 69.074.419,56 (sessenta e nove milhões setenta e quarto mil quatrocentos e dezenove 
reais e cinquenta e seis centavos) valor atualizado até dezembro de 2015, em relação com o 
Plano UNISUL PREV e seu saldamento”. O equacionando deste valor ficou definido pelo 
pagamento postecipado das prestações mensais de R$ 543.611,52, calculadas com base: a) 
na taxa real de juros de 4,50% a.a. (meta atuarial na época); b) por um prazo de 191 meses 
(duração do passivo arredondada x 1,5); c) taxa de carregamento administrativo de 7,3% 
a.m.; e d) sistema “Price” de amortização. Considerando que os pagamentos teriam início 
em abril de 2016, a atualização do valor do principal para esta data resultou em uma 
prestação mensal inicial R$ 548.973,87. A patrocinadora honrou com os pagamentos das 
parcelas do referido contrato até o mês de janeiro/2017. Contudo, até a data da avaliação 
atuarial, 31/12/2018, as parcelas referentes aos meses de fevereiro/2017 a junho/2018 e 
de agosto/2018 a novembro/2018 permaneceram em aberto, sem o registro de 
pagamentos. Foram registrados pagamentos parciais, sendo R$ 438.489,99 em julho/2018 e 
R$ 200.000,00 em dezembro/2018. A inadimplência das parcelas citadas resulta na 
atualização do valor da dívida da Patrocinadora no montante de R$ 80.868.967,67(Oitenta 
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta  e sete reais e sessenta e sete 
centavos), posicionado em 31/12/2018, obedecendo as regras de atualização definidas em 
contrato, sendo corrigido mensalmente pelo INPC mais juros de 4,50% a.a. até março/2017 
e de 5,50% a.a. a partir de abril/2017. Cabe ressaltar que, parte do déficit técnico 
demonstrado na Nota Explicativa nº 7.1.2.2 - Déficit Técnico – UNISULPREV, está impactado 
pelo inadimplemento deste Contrato de Confissão de Dívida. Nossa opinião não está 
modificada em virtude deste assunto. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor  

Entidade
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