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1. Contexto operacional 

A Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF. fundo de previdência dos empregados 
da CAIXA, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, constituída em 
1° de agosto de 1977, sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade 
jurídica de direito privado e com autonomia patrimonial, administrativa e financeira. 

Tem por objetivo a instituição e administração de planos de benefícios de natureza 
previdenciária, em conformidade com as normas emanadas pelo Ministério da Previdência 
Social , por meio do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC e da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVI C. 

Os recursos administrados pela FUNCEF são provenientes de contribuições das 
patrocinadoras, CAIXA e FUNCEF, dos seus participantes, aposentados e pensionistas e 
dos rendimentos das aplicações desses recursos, que devem obedecer ao disposto em 
resoluções do Conselho Monetário Nacional- CMN. 

A FUNCEF goza de isenção tributária de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme artigo 5° da Lei n° 11.053/2004, artigo 
5° da Lei 10.426/2002 e Instrução Normativa SRF n° 588/2005, e está sujeita à tributação do 
PIS e da COFINS no regime cumulativo, nos termos da Lei n° 9.718/1998. Está sujeita, 
também, à incidência da TAFIC em favor da PREVIC, conforme art. 12 da Lei n° 
12.154/2009. 

Planos 

A FUNCEF administra 03 (três) planos de benefícios inscritos no Cadastro Nacional de 
Planos de Benefícios - CNPB, sendo 02 (dois) planos na modalidade Contribuição Variável 
e 01 (um) plano na modalidade Benefício Definido. A atividade operacional da Entidade é 
registrada no Plano de Gestão Administrativa - PGA. 

Plano de Benefícios REG/REPLAN 

Inscrito no CNPB n° 19.770.002-74, estruturado na modalidade de Benefício Definido, 
instituído em 1977 e patrocinado pela CAIXA. Atualmente encontra-se fechado para novas 
adesões a partir da instituição do Plano REB, em 1998. 

De acordo com o regulamento, desde 2006 está segregado nas modalidades saldado e não 
saldado, conforme opção realizada pelo participante, aposentado ou pensionista. 

A composição populacional do plano está descrita a seguir: 

2016 

Pensionistas 

63.46 

64,59 

2015 

25.143 

31.894 

6.073 

As regras de equacionamento e a aprovação dos planos de equacionamento 
dispostas nos itens 3.11 e 5.7. 

52,98 

63,06 

63,83 
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Plano de Benefícios REB 

Inscrito no CNPB n° 19.980.044-65, estruturado na modalidade de Contribuição Variável, 
instituído em 1998 e patrocinado pela CAIXA e pela FUNCEF. 

Plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida no período de acumulação e de 
Benefício Definido para benefícios não programados e para os programados, a partir da 
concessão de benefícios. 

Encontra-se fechado para novas adesões de empregados vinculados à CAIXA desde a 
instituição do Novo Plano em 2006, e aberto para os empregados da FUNCEF. 

A composição populacional do plano está descrita a seguir: 

Participantes Ativos 

Participantes Aposentados 

Pensionistas 

2016 

12.619 

325 

427 

Plano de Benefícios Novo Plano 

43.25 

59,62 

65,78 

2015 

65,92 

60,36 

Inscrito no CNPB n° 20.060.036.74, estruturado na modalidade de Contribuição Variável, 
instituído em 2006 e patrocinado pela CAIXA. 

Plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida no período de acumulação, e de 
Benefício Definido para benefícios não programados e para os programados, a partir da 
concessão de benefícios. 

Inclui os participantes ativos que saldaram seus benefícios no REG/REPLAN e aderiram a 
este plano de benefícios, bem como os assistidos e pensionistas advindos do extinto fundo 
Plano de Melhoria de Proventos e Pensões - PMPP, que, de acordo com o contrato de 
adesão de massa fechada celebrado entre FUNCEF e CAIXA e o Ofício n.0 

3951SPCIDETEC de fevereiro de 2007, possui controles contábeis e atuariais segregados 
em razão da responsabilidade diferenciada da CAIXA em relação às massas. 

A composição populacional do plano está descrita a seguir: 

2016 

Pensionistas 

2015 

88.533 

3.619 

40,92 

57,85 

56,14 

O processo de incorporação do plano REB ao Novo Plano encontra-se em análise no 
Ministério da Fazenda I Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Após análise do referido 
órgão, o material será repassado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão I 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e, após o , 

~~~~~~;:,ento, deverá ser submetido à apreciação ~a P~úlç:nstância i~ 

t/ \ ~ 
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Plano de Gestão Administrativa - PGA 

Tem a finalidade de registrar as atividades referentes à gestão administrativa da FUNCEF, 
na forma do seu Regulamento. 

2. Apresentação das demonstrações contábeis 

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas 
pelo CNPC e pela PREVIC e, quando aplicável , aos pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e homologadas 
pelos órgãos reguladores. Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de 
ativos e passivos em circulantes e não circulantes. 

Os registros contábeis são efetuados em duas gestões - Previdencial e Administrativa- e 
Investimentos, segundo a natureza e a finalidade das transações, e estão sendo 
apresentados de forma comparativa com os números do exercício de 2015. 

Gestão Previdencial: atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios, 
dos institutos e dos depósitos judiciais e recursais relativos às contingências da Gestão 
Previdencial , bem como o resultado do plano de benefícios de natureza previdenciária. 

Gestão Administrativa: atividade de registro e de controle inerentes à administração dos 
planos de benefícios (receitas e despesas administrativas). 

Investimentos - registro e controle referente à aplicação dos recursos garantidores dos 
planos de benefícios, bem como do PGA. 

São apresentadas as seguintes demonstrações contábeis: 

• Balanço Patrimonial - BP: tem como finalidade evidenciar de forma consolidada os 
saldos das contas de ativo, passivo e patrimônio social dos planos de benefícios 
previdenciários mantidos pelos seus montantes ao final de cada exercício; 

• Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS: evidencia de forma 
consolidada as modificações ocorridas no patrimônio social do conjunto dos planos de 
benefícios ao final de cada exercício; 

• Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA: tem como finalidade 
evidenciar de forma consolidada a atividade administrativa da entidade, demonstrando as 
alterações do fundo administrativo ao final de cada exercício; 

• Demonstração do Ativo Líquido - DAL: demonstra de forma individualizada os 
componentes patrimoniais de cada plano de benefícios ao final de cada exercício; 

• Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL: demonstra de forma 
individualizada as mutações sofridas pelo Ativo Líquido dos planos ao final do exercício ; 

• Demonstração das Provisões Técnicas - DPT: tem como objetivo demonstrar de 
forma individualizada as alterações do patrimônio de cobertura dos planos de benefícios ~ 
ao final de cada exercício. Mostra os valores das obrigações presentes e futuras dos 

planos para com seus participaq "f ct! \Jç~ ~~ 
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As Notas Explicativas às demonstrações contábeis são apresentadas separadamente por 
plano de benefícios e o PGA, sendo o plano REG/REPLAN segregado nas modalidades 
saldado e não saldado, em conformidade ao artigo 107 do regulamento do plano, que 
dispõe que os registros contábeis serão executados de forma segregada, possibilitando a 
apuração patrimonial e atuarial de cada modalidade. 

Os procedimentos para consolidação das Demonstrações Contábeis da FUNCEF seguem 
as normas estabelecidas pela Resolução CNPC n° 08/2011 e pela Instrução MPS/SPC n° 
34/2009 e representa a soma dos saldos das contas dos Planos de Benefícios 
REG/REPLAN, REB e Novo Plano e do PGA. 

As contas passíveis de ajustes e eliminações, para fins de consolidação das Demonstrações 
Contábeis, entre outras, são "Superávit Técnico", "Déficit Técnico", "Migrações entre 
Planos", "Compensações de Fluxos Previdenciais", "Participação no Plano de Gestão 
Administrativa" e "Participação no Fundo Administrativo do PGA". 

Em cumprimento à Instrução SPC n° 34/09, seguem as eliminações de registros entre 
planos, para fins de consolidação de balanço, notadamente relacionadas aos valores a 
pagar e receber entre os planos de benefícios e a participação dos planos no PGA: 

DESCRIÇAO I 
REG/REPLAN 

I Consolidado 

1. Ativos 45.463.050 

Disponlvel 123 

Realizável 45.462.926 

Previdencial 595.026 

Administrativo 86.497 

Investimento 44.781.403 

Permanente 

-
2. Obrigações 3.404.664 

Operacional 1.082.741 

Conüngencial 2.321.923 

-
3. Fundos não Prevldenclals 157.940 

Fundo Administrativo 86.497 

Fundos dos lnvestímentos 71.443 

-

Total dos Ativos Líquidos (1-2-3) 41 .900.445 

Provisões Matemáticas 49.592.887 

( - ) Déficit Técnico (12.296.173) 

Fundos Previdenciais 4.603.732 

REB I Novo Plano I 
1.715.821 11.217.087 

- 2 

1.715.821 11.217.085 

19.222 63.803 

6.783 81 .510 

1.689.815 11.071 .772 

- -

113.318 342.733 

59.829 297.469 

53.489 45.264 

7.613 101.148 

6.783 81.510 

829 19.638 

1.594.890 10.773.206 

1.590.559 10.938.224 

(16.686) (165.427) 

21.017 409 

PGA 

203.894 (207.508) 

60 

203.834 (207.508) 

-
18.977 (174.790) 

129.037 (32.718) 

55.820 

29.104 (32.718) 

20.141 (32.718) 

8.962 

174.790 (174.790) 

174.790 (174.790) 

-

58.392.343 

185 

58.392.158 

678.051 

18.977 

57.639.310 

55.820 

3.857.101 

1.427.462 

2.429.638 

266.701 

174.790 

91.911 

62.121.670 

(12.4 78.286) 

4.625.158 

A moeda funcional e de apresentação destas demonstrações contábeis é o Real (R$). Essa 
é a moeda do principal ambiente econômico em que a FUNCEF opera. 

Os valores apresentados nas demonstrações contábeis estão arredondados em milhares de 
reais. 

A aprovação e autorização para a publicação destas demonstrações contábeis do exercício ~ 
findo em 31 de dezembro de 2016 foi deliberada pelo Conselho Deliberativo em 28 de julho 

de2017. ~ i ~ \\ , _, /. 
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3. Principais práticas contábeis 

As práticas adotadas seguem princípios, métodos e critérios uniformes em relação às 
Demonstrações Contábeis do exercício social anterior. 

3.1. Premissas e Estimativas Contábeis 

As estimativas contábeis foram baseadas no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis, cuja 
metodologia adotada envolve normalmente fatores objetivos e subjetivos. 

Os principais itens sujeitos a essas estimativas e premissas são: vida útil do ativo 
imobilizado, a avaliação da carteira de investimentos, quando precificado a valor justo por 
meio de laudo, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, a provisão para demandas 
judiciais e as provisões matemáticas. 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá eventualmente resultar 
em valores diferentes daqueles estimados, requerendo um acompanhamento permanente 
dessas estimativas e, conforme o caso, revisão das metodologias e das premissas 
inerentes, pelo menos, anualmente. 

3.2. Resultados das Operações 

Os lançamentos contábeis são registrados pelo regime de competência. Na determinação 
do resultado são computadas as receitas e as variações positivas auferidas no mês, 
independentemente de sua efetiva realização, bem como as despesas, as deduções e as 
variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente, exceto as contribuições 
de participantes e da patrocinadora vinculadas aos planos de contribuição variável, REB e 
Novo Plano, que são registradas no momento do efetivo recebimento financeiro. 

3.3. Realizável Gestão Previdencial 

Registra os recursos a receber provenientes de contribuições das patrocinadoras, 
participantes, assistidos e autopatrocinados, observando o plano de custeio, assim como o 
adiantamento do INSS e os depósitos judiciais e recursais relativos às contingências 
previdenciárias. 

3.4. Realizável da Gestão Administrativa 

3.5. 

Registra os recebíveis inerentes à gestão administrativa da Entidade, tais como os 
decorrentes da folha de pagamento de empregados, os depósitos judiciais/recursais 
relativos às contingências da gestão administrativa e a taxa de administração e 
carregamento. 

Realizável de Investimento 

Destina-se aos registros das aplicações de recursos dos planos, de acordo com os limites 
operacionais de aplicações determinado pela Resolução CMN n° 3.792/2009. A gestão dos 
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Para precificação dos títulos e valores mobiliários, conforme a Instrução MPS/SPC n° 
34/2009, foram utilizados os critérios definidos na Deliberação CVM n° 699/2012, que 
estabelece três níveis de hierarquia para mensuração do valor justo: 

Nível I - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, para ativos e passivos 
idênticos aos quais a Entidade possa ter acesso na data de mensuração; 

Nível 11 - informações (inputs) que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou 
indiretamente, exceto preços cotados no Nível I; 

Nível li I - dados não observáveis para o ativo ou passivo ou preço de instrumento financeiro 
semelhante, levando em consideração, no mínimo, os prazos de pagamento e vencimento, 
o risco de crédito e a moeda ou indexador. 

3.5.1. Instrumentos Financeiros 

3.5.1.1 Títulos Públicos, Créditos Privados e Depósitos 

São operações com rendas definidas, pré ou pós-fixadas, lastreadas em títulos públicos 
(federais, estaduais e municipais) e privados emitidos por instituições financeiras ou por 
empresas. 

Essas operações são reg istradas inicialmente pelo custo, inclusive corretagem e 
emolumentos, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro-rata até o encerramento 
do balanço e deduzido, quando aplicável, das provisões para perdas. Possuem 
remuneração paga em intervalos de tempo e em condições predefinidas. 

Os títulos adquiridos com o propósito de serem frequentemente negociados, 
independentemente do prazo a decorrer até a data de vencimento, são classificados na 
categoria "Títulos para negociação" e estão ajustados pelo valor de mercado. Os títulos, 
exceto as ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira 
para sua manutenção até o vencimento, são classificados na categoria "Títulos mantidos até 
o vencimento" e estão avaliados pelo respectivo custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. 

3.5.1.2 Ações 

Adquiridas no mercado à vista, são registradas em sua mensuração inicial pelo custo de 
aquisição, acrescido de despesas de corretagem e taxas. Nas mensurações subsequentes 
são precificadas ao valor de mercado pela cotação do fechamento na data mais próxima à 
de encerramento das Demonstrações Contábeis. Os rendimentos como bonificações, 
dividendos e juros sobre o capital próprio são registrados pelo regime de competência e são 
reconhecidos contabilmente a partir da data em que a ação ficou ex-dividendo. 

As ações que não possuem mercado ativo são precificadas por transações recentes de V'-r-
mercado ou valor econômico obtido mediante a utilização de modelos de precificação de · Y\ 
fluxo de caixa descontado ou valor de liquidação, dependendo da relevância e do 

julgamento da Administração. tt ~ cr; \\, ~~ ~ 
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Os laudos de avaliação econômico-financeira são preparados por empresas especializadas 
que utilizam metodologia de fluxo de caixa descontado, sendo que as projeções são 
baseadas preponderantemente nos aspectos operacionais dos planos de negócios das 
empresas e as premissas macroeconômicas são baseadas em informações públicas de 
mercado. 

Para valor de liquidação é utilizada metodologia na qual é mensurado o valor da empresa, 
na hipótese de ocorrer a venda de todos os seus ativos, e o pagamento das obrigações com 
credores de acordo com as informações disponíveis nas demonstrações financeiras. 

3.5.1.3 Fundos de Investimentos 

São registrados inicialmente pelos valores efetivamente pagos e atualizados pelo valor da 
quota. 

A precificação de ativos que compõem os fundos obedece às normas emitidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários- CVM e as políticas contábeis são de responsabilidade do 
administrador, sem prejuízo da responsabilidade da EFPC. 

São classificados em Fundos de Investimentos de Ações, Renda Fixa, Referenciado, 
Multimercado, Direitos Creditórios, Participações, Fundo Mútuo de Investimento em 
Empresas Emergentes e Fundo de Investimento Imobiliário. 

3.5.1 .4 Operações com Participantes 

Os empréstimos e financiamentos habitacionais concedidos aos participantes, aposentados 
e pensionistas estão demonstrados pelos seus valores originais, deduzidas as 
amortizações, acrescidos de atualização monetária e juros contratuais. Em caso de 
inadimplência são acrescidos multa e juros moratórios. 

(i) Empréstimos a Participantes 

As modalidades de empréstimo vigentes são: CredPian Variável com juros escalonados de 
acordo com os prazos entre 6,20% a 7,70%, a.a. mais INPC, CredPian 13° Salário 
(Fevereiro e Novembro) com juros fixos de 13,90% a.a e Crédito ao Participante para 
Integralização de Reserva Previdenciária. 

A modalidade de empréstimo Credinâmico Fixo encontra-se suspensa. 

Incide na concessão do empréstimo a taxa de administração de 0,5% e, mensalmente sobre 
o saldo devedor, a taxa do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito- FGQC, que varia em 
função da idade do tomador. 

A metodologia de cálculo do percentual destinado à sua constituição leva em consideração 
o risco que, em função da idade, o participante representa para a Entidade, conforme tabela 
seguinte: 

Faixa Etaria Taxa Anual Taxa Mensal 

Até 34 anos 0,0316 0,00% 

De 35 a 49 anos 0,12% 0,01% 

De 50 a 59 anos 0,34% 0,03% 

De 60 a 74 anos 1,61% 0,14% 

A partir de 75 anos ........-:} 7,72% 0,67% 

{F 1 \'Ç ~}; 
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(ii) Financiamento Habitacional 

A carteira de financiamento habitacional está fechada a novas concessões desde novembro 
de 1996. 

A Administração concede descontos para liquidação de contratos obedecendo aos 
seguintes critérios: 

• Desconto de 60% sobre o saldo devedor para os contratos adimplentes; 

• Desconto de 50% sobre o saldo devedor total (incluindo as parcelas vencidas) para os 
contratos inadimplentes; ou 

• Desconto de 20% sobre o valor de avaliação do imóvel, para ambos os contratos, 
adimplentes ou inadimplentes. 

3.5.2 Propriedade para Investimento 

3.5.2.1 Investimentos Imobiliários 

Os investimentos imobiliários são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição ou 
construção, incluindo honorários, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes sobre 
as operações. 

O valor dos investimentos imobiliários, exceto imóveis em construção, é determinado 
anualmente por meio de laudos de avaliação elaborados por empresa ou profissional 
legalmente habilitado. Nesses casos, fica dispensado o registro da depreciação, conforme 
Instrução MPS/SPC n° 34/2009. 

Para determinação dos valores dos imóveis são utilizados os métodos de capitalização da 
renda para os empreendimentos de shopping e hotéis, comparativo direto de dados de 
mercado e custo de reprodução para os demais imóveis, conforme Norma Brasileira para 
Avaliações de Bens - NBR n° 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. 

Os valores registrados como a receber a título de aluguéis e de alienação são atualizados 
pelos índices contratados, acrescidos de multa e juros em caso de inadimplência. 

3.6 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD 

A provisão para perdas prováveis de realização dos ativos é constituída com base no valor 
vencido e vincendo, conforme os critérios estabelecidos nos itens 11 e 12 das Normas 
Complementares da Instrução MPS/SPC n° 34/2009 e alterações posteriores. 

Os ativos de créditos privados e depósitos classificados na categoria de mantidos até o 
vencimento e os imóveis em construção, no caso de indícios de desvalorização, são 
submetidos ao teste de redução ao valor recuperável. ~ 

~ \;\> ) 
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3. 7 Ativo Permanente 

Inclui os valores de bens tangíveis e intangíveis registrados no Plano de Gestão 
Administrativa e destinados à manutenção das atividades operacionais da FUNCEF. 

É registrado pelo custo de aquisição, sendo os valores residuais e a vida útil econômica 
estabelecida em conformidade com a NBC TG 27 do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC. 

As taxas de depreciação estão demonstradas a seguir: 

Máquinas e equipamentos 

Computadores 

Móveis e utensílios 

Veículos 

Software- Imobilizado 

coma 
dispensado o registro da depreciação. 

Taxa de De reciação 

10%, 20% e 33,33% a.a. 
10%,20% e 50% a.a. 

20% a.a. 
33,33% a.a. 

de 10% a 50% a.a. 

A depreciação e a amortização são registradas pelo método linear. 

10%,20% e 33,33% a.a. 
10%, 20% e 50% a.a. 

20% a.a. 
33,33% a.a. 

de 1 0% a 50% a.a. 

9s bens imóveis seguem a mesma política contábil dos investimentos imobiliários descritos 
na Nota 3.5.2. 

3.8 Exigível Operacional 

Inclui obrigações a pagar a empregados da Fundação, aposentados, pensionistas e 
fornecedores, bem como tributos a recolher. 

Também estão registrados os valores referentes a cotas a integralizar de fundos de 
investimentos e obrigações contratuais relativas à construção, reformas e expansões em 
ativos imobiliários. 

Estão demonstrados pelos valores contratados, acrescidos, quando aplicável, dos encargos 
correspondentes. 

3.9 Exigível Contingencial 

3.9.1 Provisões, Passivos e Ativos Contingentes 

A Fundação é parte em diversos processos judiciais e administrativos. As prov1soes são 
constituídas para todos os processos em que a Entidade é ré e que representem perda 
provável, de acordo com parecer da assessoria jurídica, e para todos os processos em fase 

de execução. 

A classificação da probabilidade de perda é efetuada levando em consideração a opinião de 
assessores jurídicos e da Administração, a natureza das ações, a similaridade com ~IY" 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais. ' r\ 

As estimativas dos desembolsos futuros para os processos de natureza previdenciária são V 
efetuadas por objeto. considerando os im~ceiros e ~s. \~a:s;~ ~ 
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em fase de execução, é utilizado o valor calculado no respectivo processo e os processos 
de natureza civil (gestão de investimentos) utilizam os valores atribuídos à demanda. 

Nos processos em que o risco de perda é classificado como possível (passivo contingente) 
ocorre quando da evidenciação em Nota Explicativa. Quando a probabilidade de perda é 
remota, não há tratamento nas Demonstrações Contábeis. Os valores provisionados 

referentes às ações de natureza previdencial e investimento são atualizados pela meta 
atuarial e as de natureza fiscal pela SELIC. 

3.9.2 Depósitos Judiciais e Recursais 

Os depósitos judiciais têm por finalidade garantir o juízo para discussão de valores que 
estão na fase de execução, quando a Entidade é ré no processo. Já os depósitos recursais 
são efetuados somente na Justiça do Trabalho e permitem que a Entidade apresente 

recurso caso tenha sido sucumbente na demanda. 

Os depósitos judiciais e recursais são registrados pelos valores depositados, sendo os 
judiciais atualizados por TR + 6% a.a. e os recursais por TR + 3% a.a. Os de natureza 
tributária são atualizados pela SELIC. 

3.9.3 Ativos Contingentes 

A Fundação utiliza os seguintes conceitos: 

Praticamente certo - reflete uma situação na qual um evento futuro é certo, com prazo e 
valor definido, apesar de não ocorrido. A certeza advém de situações cujo controle está com 
a administração da Entidade e depende apenas dela, ou de situações em que há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos. Nesse caso, 
a Entidade reconhece o Ativo, pois este não é contingente. 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são 

efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25 (R 1) do CFC. 

3.1 O Provisões Matemáticas 

São apuradas com base em cálculos atuariais realizados por atuários internos e validados 
por atuários externos. Representam os compromissos acumulados no encerramento do 
exercício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes e assistidos. 

(i) Benefícios Concedidos 

Destinam-se à cobertura dos compromissos da Entidade com os benefícios de prestação 
continuada, concedidos a seus assistidos e beneficiários em gozo de tais benefícios. 

(ii) Benefícios a Conceder 

Contribuição definida - registra a totalidade dos recursos efetivamente acumulados pelos \1\/\/ 
participantes que não estejam em gozo de benefício de prestação continuada, referente às '~ 
parcelas de contribuição dos participantes e patrocinadoras, deduzida a taxa de 

carregamento e a contribuição para cobertura de benefícios de risco (morte e invalidez), .·~ 

acrescidas da rentabilidade liquida do pia~ f;\'\,_ i ,t. _ 'f' 
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Benefício definido - registra a diferença entre o valor atual dos compromissos futuros e o 
valor atual das contribuições que os patrocinadoras e os participantes irão recolher à 
Entidade. 

(iii) Provisões matemáticas a constituir 

São parcelas a serem integralizadas ao patrimônio de cobertura do plano, decorrente de 
"Serviço Passado" e "Déficit Equacionado", e representam o valor atual das contribuições 
extraordinárias futuras, na data da avaliação atuarial. 

3.11 Equilíbrio Técnico 

Registra o resultado superavitário ou deficitário dos planos de benefícios. 

O resultado superavitário dos planos de benefícios será destinado à constituição de reserva 
de contingência para garantia dos benefícios contratados, em face de eventos futuros e 
incertos, até o limite de 25% do valor das provisões matemáticas ou até o limite calculado da 
seguinte fórmula, o que for menor: 

Limite da Reserva da Contingência = 
[10% + (1%x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática. 

Déficit é a insuficiência patrimonial em relação aos compromissos do plano de benefícios 
com seus participantes. Mediante estudo específico da situação econômico-financeira e 
atuarial acerca das causas do déficit, deverá ser elaborado e aprovado o plano de 
equacionamento até o final do exercício subsequente, para o resultado deficitário excedente 
ao limite calculado pela seguinte fórmula: 

Limite de Déficit Técnico Acumulado= 1%x (duração do passivo- 4) x Provisão Matemática. 

3.12 Fundos 

São registrados recursos destinados a um propósito específico, conforme a seguir: 

(i) Fundos Previdenciais 

São constituídos de acordo com o disposto em nota técnica atuarial e têm por finalidade 
suportar variações nos compromissos atuariais dos planos de benefícios. 

(ii) Fundo Administrativo 

É constituído pelo resultado líquido do custeio administrativo adicionado ao rendimento dos 
investimentos da gestão administrativa, que objetiva cobrir as despesas administrativas a 
serem realizadas pela Fundação na administração dos planos de benefícios previdenciais, 
considerando o limite mínimo relativo ao saldo do ativo permanente. 

O saldo do fundo administrativo é segregado por plano de benefícios, de acordo com os 
critérios estabelecidos no regulamento do PGA. 

(iii) Fundo de Investimentos 

O Fundo Garantidor de Quitação de Crédito - FGQC tem por objetivo garantir a cobertura \( 

dos saldos dos empréstimos, nas # Novo ~ã\\, Crr nãmicl "}\ 

\_ , I ~ 
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Integralização de Reserva, em caso de falecimento do mutuário e nas baixas por perdas 
efetivas. 

A perda efetiva é caracterizada pelos contratos inadimplentes em que não houve qualquer 
recebimento em um período igual ou superior a um ano e que não há mais expectativa de 
recuperação de crédito, tendo em vista que já foram adotadas todas as medidas 
administrativas para recuperação. Os valores baixados não representam perdão ou anistia 
da dívida dos mutuários e são recompostos ao fundo quando há recuperação de créditos 
baixados. 

3.13 Custeio Administrativo 

Representa o valor líquido das importâncias transferidas à gestão administrativa para 
cobertura dos gastos com a gestão dos planos de benefícios. 

O custeio administrativo tem origem nas seguintes fontes: 

{i) Taxa de carregamento - corresponde a 4,25% (4,35% em 2015) incidente sobre as 
contribuições nos planos REG/REPLAN modalidade não saldado, Novo Plano e REB; 1,8% 
(2% em 2015) sobre os benefícios dos aposentados do plano REB; e 1,8% (2% em 2015) 
sobre os benefícios dos aposentados do Novo Plano e REG/REPLAN modalidade saldado, 
sendo 0,9% (1% em 2015) pago pelos assistidos e 0,9% (1% em 2015) pago pela 
Patrocinadora. 

(ii) Taxa de Administração- corresponde ao percentual de até 0,10% sobre os recursos 
garantidores dos planos de benefícios do exercício anterior e 0,5% (0,6% em 2015) 
incidente sobre concessão de Empréstimos a Participantes, deduzindo as despesas com as 
concessões em plataforma eletrônica terceirizada. 

As entidades submetidas à Lei Complementar n° 1 08/2009 estão sujeitas ao limite de 
transferência de recursos dos planos de benefícios ao PGA de 1% dos recursos 
garantidores ou 9% do somatório de benefícios e contribuições. O Conselho Deliberativo da 
FUNCEF estabeleceu o limite de 4,50% sobre as contribuições e benefícios para o exercício 
de 2016 e 0,29% dos recursos garantidores no exercício de 2015. 

4 Gestão dos Riscos 

A gestão dos riscos na Entidade está normatizada por meio de Diretriz Executiva (DEX) 017 
02 - Gestão de Riscos Corporativos. 

A gestão dos riscos corporativos da FUNCEF fundamenta-se em estrutura funcional 
aderente aos objetivos da Fundação, com atribuição de responsabilidades e segregação de 
funções formalmente estabelecidas, minimizando a possibilidade de potenciais confl itos de 
interesses. 

Os modelos adotados para a gestão dos riscos corporativos serão sustentados por 
diretrizes, regras e procedimentos operacionais formalmente estabelecidos em normativos 
internos e deverão estar alinhados à estrutura de governança da FUNCEF. As metodologias 
utilizadas têm como base teorias e modelos consolidados, observadas as peculiaridades do 

segmento de previdência complementar. # Cf; \\-... ~ J 
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O processo de gestão dos riscos corporativos observará, no mínimo, as seguintes 
categorias de risco, conforme definido no Guia de Melhores Práticas, publicado pela 
PREVIC: risco operacional , risco de mercado, risco de contraparte (entende-se como 
subcategoria do risco de contraparte o risco de crédito), risco atuarial e risco legal. 

Em relação ao risco de governança, também citado no Guia de Melhores Práticas, entende

se que os mecanismos de mitigação estão dispostos no Estatuto da FUNCEF, quando da 

definição de estrutura dos órgãos estatutários e de assessoramento, e são estimulados, 

especialmente, pela gestão de risco operacional. 

(i) Gestão de risco de mercado 

Entendido como a probabilidade de perdas relacionadas á variação do valor de um ativo ou 
de uma carteira de ativos em função de variáveis relacionadas ao mercado deste ativo. 

O gerenciamento de risco de mercado dos ativos mobiliários da Fundação tem como modelo 
o Value at Risk - VaR paramétrica, sendo adotado para o cálculo da volatilidade o modelo 
EWMA - Média Móvel Ponderada Exponencialmente, intervalo de confiança de 95% 
(noventa e cinco por cento), fator de decaimento exponencial 0,97 (zero vírgula noventa e 
sete) e análise de situação extrema por meio de teste de estresse, utilizando-se os cenários 
divulgados pela BM&F Bovespa. 

(ii) Gestão de risco de contraparte 

É o risco de perda devido à exposição á inadimplência de um tomador de recursos. O 
monitoramento deve ser feito de forma contínua até o vencimento das obrigações. Já o risco 
de crédito é decorrente da possibilidade de inadimplência de tomadores de recursos 
provenientes, especificamente, da emissão de ativos de Crédito Privado Corporativo. 

Na gestão de risco de contraparte está inserido o monitoramento da concentração de 
recursos em emissores e setores. É utilizada metodologia própria para análise de operações 
de crédito com base na avaliação de risco concedido por empresas especializadas e análise 
fundamentalista da empresa emissora de ativos anteriormente à aquisição, além da 
avaliação da exposição a risco de ativos em carteira, com base nas contrapartes e 
garantias. Nas operações de crédito com instituições financeiras é utilizado o Limite 
Operacional de Bancos. A metodologia adotada baseia-se em indicadores econômico
financeiros das instituições e em avaliação de agência classificadora de riscos. Nas 
operações com participantes, observa-se a margem consignável e a restrição cadastral por 
consulta a serviços de registro de restrição ao crédito. 

(iii) Gestão de risco de liquidez 

É o risco que está relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de forma que 
os recursos estejam disponíveis na data do pagamento dos benefícios e demais obrigações "'""' 
do plano. A medida que os prazos de vencimentos das obrigações se aproximam, a · \' 
alocação dos recursos deve privilegiar ativos mais líquidos. Além disso, o planejamento 
garante que as alienações dos ativos ocorram no prazo certo e no preço justo. 

A gestão é realizada por meio dos indicadores de liquidez de cada Plano de Benefícios, ~ 

considerando o horizonte de dois anos e l? ;~nn\t~e ej ssei ~ 
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indicadores têm o objetivo de verificar a disponibilidade de ativos líquidos para fazer frente 
às obrigações dos Planos, garantindo que os ativos sejam alienados no tempo adequado e 
que a venda aconteça com o menor deságio possível. 

(iv) Gestão de riscos operacionais 

É o risco de perdas diretas ou indiretas resultante das falhas, deficiências ou inadequação 
de processos internos, de pessoas ou de sistemas informatizados, ou ainda da ocorrência 
de eventos externos. 

O gerenciamento dos riscos operacionais dos processos da Fundação tem o objetivo de 
prevenir ameaças ou mitigar a materialização de evento de perda operacional que possa 
impactar na capacidade de alcançar seus objetivos, podendo ocasionar prejuízos financeiros 
e gerenciais. Constitui-se em modelos e melhores práticas de Gestão Baseada em Riscos 
(GBR) e de Sistemas de Controles Internos (SCI}, observadas as legislações e 
especificidades do segmento de previdência complementar. Os riscos operacionais são 
continuamente identificados, avaliados, controlados e monitorados, sendo o nível de 
exposição mensurado sob a ótica da frequência e severidade e formalizado em matriz de 
riscos. 

(v) Gestão de risco legal 

É o risco que surge quando os procedimentos e rotinas desrespeitam o ordenamento 
jurídico. A gestão do risco legal inclui a correta valorização e o adequado provisionamento 
das contingências judiciais. 

Os riscos legais são mitigados por meio de análise de contratos por assessoria jurídica 
interna previamente à assinatura de contratos e aprovação de investimentos. 

(vi) Gestão de risco atuarial 

É o risco decorrente da adoção de premissas atuariais que não se confirmem ou que se 
revelem pouco aderentes à massa de participantes ou decorrente do uso de metodologias 
que se mostrem inadequadas. 

O gerenciamento de risco atuarial tem como base três pilares primordiais: aprimoramento 
dos sistemas de cálculo atuarial, consistência cadastral e aderência das hipóteses atuariais. 
Com relação aos cálculos atuariais, o fluxo do passivo estocástico foi implantado no ano de 
2014. No âmbito cadastral, ocorre a análise trimestral de forma completa da base de dados 
atuariais, aplicando constante crítica, acompanhamento e validação. Quanto às hipóteses 
atuariais, são desenvolvidos estudos de aderência para todas aquelas utilizadas nos planos. 

Além das categorias de risco citadas, os riscos são continuamente avaliados, 
acompanhados e monitorados pelos executores de cada uma das atividades vinculadas aos 
processos de gestão administrativa, previdencial e de investimentos. 

Especialmente em relação aos investimentos, existem áreas específicas para prospectáe-lleoss ~ 
e acompanhá-los, além das áreas técnicas que prestam suporte às decisões a 

reladonadas, como juridico, risco e confo# ~ 
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5 DETALHAMENTO DOS SALDOS CONTÁBEIS 

5.1 Ativo realizável da gestão previdencial 

2016 

Descrição 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 
Consolidado Saldado Nao Saldado 

RECURSOS A RECEBER 35.432 33.828 1.604 

Recursos a Receber (a) 36.443 34.798 1.645 

( - ) Provisão para perda (1 .011) (970) (41) 

ADIANTAMENTOS 96.161 87.084 9.on 
INSS a Receber (b) 103.097 90.079 13.018 

Competência Dez/16 92.994 84.085 8.909 

Competências anteriores 10.102 5.994 4.108 

( - ) Provisão para perda (7.130) (3.112) (4.018) 

Adiantamento a participantes 195 117 78 

DEPOSITO$ JUDICIAIS I RECURSAIS (c) 460.223 320.251 139.972 

OUTROS REALIZÁVEIS 3.210 3.080 130 

Com assistidos 3.138 3045 93 

Entidades Convenentes 72 35 37 

Total 595.026 444.243 150.783 

2015 

Descroçâo 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 
Consolidado Saldado Não Saldado 

RECURSOS A RECEBER 32.537 30.985 1.552 

Recursos a Receber 45.367 42.053 3.314 

(- ) Provisão para perda (12.830) (11.068) (1 .762) 

Contribuições contratadas (a) - -
ADIANTAMENTOS 85.213 77.464 7.749 

INSS a Receber (b) 87 728 78.716 9.013 

Competência Dez/15 81 .605 73.860 7.745 

Competências anteriores 6.123 4.856 1.268 

( - ) Provisão para perda -3.151 -1 .826 -1.325 

Adiantamento a participantes 593 533 60 

Pecúlios 43 41 1 

DEPÓSITOS JUDICIAIS I RECURSAIS (c) 367.397 247.259 120.138 

OUTROS REALIZÁVEIS 3.538 3454 84 

Com assistidos 3.521 3447 74 

Entidades Convenentes 17 7 10 

Total 488.686 359.162 129.524 

FL.29 

Novo Plano REB Consolidado 

36.104 7.415 78.951 

36.109 7.415 79.967 

(5) o (1.016) 

1.643 1.689 99.493 

2.216 1.978 107.291 

2.271 1.811 97.076 

(55) 167 10.214 

(628) (413) (8.171) 

55 125 375 

25.950 10.035 496.208 

106 82 3.398 

105 82 3.325 

1 o 73 

63.803 19.222 678.051 

Novo Plano REB Consolidado 

36.852 5.293 43.656 

5.833 5.308 56.508 

(7) (15) (12.852) 

31.026 31.026 

1 .427 1.455 88.095 

1.804 1.668 91.200 

1.960 1.564 85.129 

-156 104 6.071 

-458 -350 -3.959 

81 137 810 

1 1 44 

23.248 6.334 396.980 

78 19 3.636 

77 19 3.618 

1 o 18 

61.605 13.102 563.393 

(a) Nesse montante estão inclusos os valores a receber da CAIXA, descritos abaixo: 

2016 

REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN Novo Plano REB Consolidado 
Consolidado Saldado não Saldado 

Diferenças de contribuições (i) - - - - -

IR -RET (ii) 34.476 32.872 1.604 - 5.612 40.088 

Contribuições Contratadas 36.104 36.104 

Total 34.476 32.872 1.604 36.104 5.612 76.192 
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2015 

REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 
Consolidado Saldado nao Saldado 

Diferenças de contribuições (i) 12.762 11.041 1.721 

IR-RET (ii) 32.496 30.985 1.51 1 

Contribuieões Contratadas (iii) - -
Total 45.258 42.026 3.232 

Novo Plano REB Consolidado 

1 15 12.778 

5.290 37.787 

31.026 - 31.026 

31.027 5.305 81.591 

(i) Valor relativo à diferença de contribuições da Patrocinadora (paridade), relativa aos 
exercícios de 2003 a 2007, totalmente provisionados para perdas. Foi quitado em 2016, por 
meio do encontro de contas, e autorizado pela CAIXA com os valores que foram restituídos 
conforme Mandado de Segurança impetrado pela FUNCEF para afastar a incidência de IR 
sobre o montante dos valores repassados pela CAIXA para pagamento aos assistidos a 
título de indenização pela renúncia das ações judiciais impetradas contra a CAIXA e a 
FUNCEF, como incentivo ao processo de migração do REG/REPLAN para o REB. 

(ii) Refere-se ao Mandado de Segurança (MS} n° 2005.34.00.0220074-0, ajuizado pela 
Fundação, pleiteando a não incidência de imposto de renda sobre o aporte de reserva 
matemática realizado pela Patrocinadora CAIXA à FUNCEF, em 2003, para viabilizar a 
transação dos assistidos advindos da Caixa Seguros ao plano de benefícios REB em razão 
da ausência de edição da legislação conjunta entre os Ministérios da Fazenda e da 
Previdência para regulamentar o dispositivo que conferiu a isenção das contribuições 
extraordinárias, à época contemplada pelo Regime Especial de Tributação ("RET"). 

Em que pese a diligência acima, a Fundação também ajuizou a ação de cobrança contra a 
CAIXA (processo n° 2008.34.00.022215-1), visando resguardar o retorno do IR que 
depositou em juízo para obter o efeito suspensivo para a inexigibilidade do tributo, até que 
seja solucionado o mérito. 

Em razão de ajustes efetuados entre a FUNCEF e a Caixa, foi celebrado um acordo 
extrajudicial, protocolado e homologado nos autos acima, que consiste no compromisso da 
CAIXA em restituir o valor depositado judicialmente na hipótese de a Fundação não obter 
êxito na ação que moveu em desfavor do Delegado da Receita Federal do Brasil, conforme 
previsão estabelecida no instrumento referenciado. 

Tendo em vista o êxito obtido pela Fundação na ação, cuja matéria versada é idêntica ao 
que fora tratado nos autos do MS 2005.34.00.0220074-0, a GEJUR entende que a 
classificação do risco de perda é remota. 

(iii) Refere-se ao valor a receber da Patrocinadora CAIXA referente ao contrato de 
integralízação de reservas técnicas para cobertura de compromisso com o grupo de 
assistidos do extinto Fundo/PMPP e outras avenças celebrado entre a CAIXA e a FUNCEF, 
sendo que a CAIXA é responsável exclusiva por essa massa. Em 2016, foi feita a quitação 
do valor registrado em 2015 (R$ 31.026) e no decorrer do exercício ocorreram as revisões 
de benefícios pelo INSS, com a respectiva complementação dos benefícios pela Fundação, 
conforme disposto no contrato. Esse fato ensejou o registro do valor a receber da CAIXA, 
totalizando R$ 36.104. 
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(b) Registra o adiantamento, realizado no dia 20 de cada mês, de benefícios de 
responsabilidade do INSS, cujo ressarcimento aos planos de benefícios ocorre no quinto dia 
útil do mês subsequente. 

(c) Referem-se aos valores de depósitos judiciais e recursais relacionados às ações judiciais 
que pleiteiam, em geral, a revisão ou majoração do benefício oferecido pelos planos de 
benefícios, conforme a movimentação a seguir: 

5.2 Ativo realizável da gestão administrativa 

Descnçao 

Contas a receber 

Contribuições para Custeio (í) 

Responsabilidade de empregados 

Outros recursos a receber 

Despesas antecipadas 

Depósitos judlcialsfrecursais (ii) 

Tributos a compensar 

Total 

PGA - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 

2016 2015 

10.514 

9.983 

37 

494 

956 

7.451 

57 

18.977 

10.048 

9.653 

38 

357 

750 

7.018 

53 

17.870 

(i) Referem-se aos recursos a receber dos planos de benefícios relativos à taxa de 
carregamento, liquidados em sua totalidade no mês subsequente. 

(ii) Inclui o valor do depósito de R$ 6.335 de natureza tributária relativo ao auto de infração 
emitido pela Receita Federal do Brasil em 2004, que incluiu os ganhos de reavaliação 
imobiliária na base de cálculo do PIS, tendo a FUNCEF recorrido judicialmente. 

5.3 Ativo realizável de investimentos 

2016 

REGIREPLAN 
Investimentos Consolidado 
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2016 

REG/REPLAN 
lnvestomentos Consolidado 

2015 

REG /REPLAN 
lnvest•mentos Consolidado 

FL.32 

PGA Consolidado 

Destacamos que os ativos mobiliários que não têm cotação em mercado ativo e os ~ 
imobiliários, registrados em carteira própria ou fundos exclusivos, precificados por meio de _.t
metodologias que possuem incertezas relacionadas ao comportamento futuro de custos e 
receitas das empresas ou empreendimentos, como Fluxo de Caixa Descontado a Valor 
Presente ou Método de Capitalização de Renda, totalizam o montante de R$ 9.473.189 em 

31 de dezembro de 2016 (R$ 9859.572 em#~~\~ rç ~ ~ 
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Os quadros a seguir incluem os ativos contabilizados em carteira própria e fundos de 
investimentos exclusivos: 

(1.1) Categoria de títulos para negociação 

2016 

TITULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇÃO 

Carte1ra Propna e Fundos ExclUSIVOS 

Tilulos PLANOS 

REG/REPLAN Consolidado 8.192.476 . . . 8.192.476 

REPLAN Saldado 7.279.813 . . . 7.279.813 

AÇÕES 
REPLAN Não Saldado 912.662 . . 912.662 

Novo Plano 1.715.323 . . . 1.715.323 

REB 336.982 . . . . 336.982 

Consolidado 10.244.781 . . . . 10.244.781 

REG/REPLAN Consolidado 259.070 259.070 

REPLAN Saldado . 206.781 . . . 206.781 

AÇÕES- ALUGUEL 
REPLAN Não Saldado 52.289 . . . 52.289 

Novo Plano . 205.793 . . 205.793 

REB . 32.739 . . . 32.739 

Consolidado . 497.603 . . . 497.603 

REG/REPLAN Consolidado 2.704 19.143 14.542 . 36.389 

REPLAN Saldado . 2.072 16.385 12.444 . 30.900 

CCI 
REPLAN Não Saldado 632 2.758 2.099 . 5.488 

Novo Plano 975 10.296 7.818 . 19.090 

REB . 409 191 147 . 747 

. 4.088 29.630 22.507 . 56.225 

REG/REPLAN Consolidado 1.842 1.842 

REPLAN Saldado . . 1.504 . 1.504 

CRI 
REPLAN Não Saldado . . 338 . 338 

Novo Plano . . . 519 . 519 

REB . . . 42 . 42 

Consolidado . . . 2.403 . 2.403 

REG/REPLAN Consolidado 12.938 3.061 1.553 . 17.552 

REPLAN Saldado 11 .382 2.676 1.407 . 15.465 

DEBêNTURES 
REPLAN Não Saldado 1.556 385 146 . 2.087 

Novo Plano 3.952 2.006 870 . 6.828 

REB . 161 218 105 . 483 

Consolidado . 17.051 5.284 2.528 . 24.863 

REGIREPLAN Consolidado 344.468 344.468 

REPLAN Saldado 318.679 . . . . 318.679 

REPLAN Não Saldado 25.788 . . . . 25.788 
DERIVATIVOS-

MERCADO FUTURO (I) Novo Plano 258.846 . . . . 258.846 

REB 29.718 . . . . 29.718 

PGA 175 . . . . 175 

Consolidado 633.207 . . . . 633.207 

REG/REPLAN Consolidado 755 755 

REPLAN Saldado 559 . . . 559 
DERIVAnVOS-

TERMO DE AÇÕES REPLAN Não Saldado . 196 . . . 196 

Novo Plano . 19.551 . . . 19.551 

REB . 1.033 . . 1.033 

/'/ \" 
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2016 

TITULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇAO 

Carteara Propna c Fundos Exclusavos 

Titules PLANOS lndetermmado O- 1 ANO 1-5 ANOS 

Consolidado - 21.339 -
REGIREPLAN Consolidado 5.790 3.966 

REPLAN Saldado - 5.108 3.593 

LETRA FINANCEIRA 
REPLAN Nl!o Saldado - 662 374 

Novo Plano - 3.563 2.222 

REB - 366 267 

Consolidado 9.741 6.455 

REG/REPLAN Consolidado 35.108 69.050 

REPLAN Saldado - 28.499 56.1 23 

LFT 
REPLAN Nl!o Saldado 6.609 12.927 

Novo Plano 31.543 60.726 

REB - 2.276 5.467 

Consolidado - 68.929 155.242 

REG/REPLAN Consolidado 55.132 

REPLAN Saldado 51.240 

REPLAN Não Saldado - - 3.892 

LTN · Novo Plano - 39.050 

REB - - 4.702 

PGA - - 16 

Consolidado - - 99.097 

REG/REPLAN Consolidado 1.931.542 

REPLAN Saldado - 1.741.446 -
REPLAN Não Saldado - 190.095 

LTN-OVER Novo Plano - 1.366.148 

REB - 146.296 -
PGA - 71 

Consolidado - 3.446.056 

REG/REPLAN Consolidado 530.430 

REPLAN Saldado - 492.999 

REPLAN Não Saldado - 37.431 -
NTN-OVER Novo Plano - 3n.463 -

REB - 45.226 -
PGA - 10 

Consolidado - 953.129 -
REG/REPLAN Consolidado 27.387 

REPLAN Saldado - - 22.298 

NTN-B 
REPLAN Não Saldado - - 5.089 

Novo Plano - - 19.716 

REB - - 1.519 

Consolidado - - 48.622 

REG/REPLAN Consolidado 22 

REPLAN Saldado 18 

NTN..f 
REPLAN Não Saldado - 4 

Novo Plano - 16 

REB - . 1 

Consolidado . . 38 

TOTAL 10.877.988 5.017.935 344.369 

FL.34 

5 - 10 ACIMA DE 10 VALOR 
ANOS ANOS TOTAL 

- - 21.339 

9.756 

- 6.701 

- 1.055 

- - 5.765 

- - 655 

- - 16.196 

11.847 116.004 

9.646 - 94.266 

2.201 - 21.737 

6.529 - 120.796 

657 - 6.402 

21.033 - 245.204 

55.132 

- - 51.240 

- 3.692 

- - 39.050 

- - 4.702 

- - 16 

- - 99.097 

1.931.542 

- - 1.741.446 

- - 190.095 

- - 1.366.148 

- - 146.296 

- - 71 

- - 3.446.056 

530.430 

- - 492.999 

- - 37.431 

- - 377.463 

- - 45.226 

- - 10 

- - 953.129 

2.552 2.242 32.181 

2.158 1.825 26.281 

395 417 5.900 

1.818 1.614 23.148 

193 124 1.637 

4.564 3.980 57.165 

50 72 

41 - 58 

9 - 13 

36 - 52 

3 . 4 

89 127 

53.124 3.980 16.297.396 
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2015 

TITULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇAO 

Cartetra Propna e Fundos Exclustvos 

TITULOS PLANO lndef1n1do de O a 1 ano 

AÇOES 

AÇ0ES - ALUGUEL 

CCI 

CDB 

CRI 

DEB,;NTURES 

DERIVATIVOS
MERCADO DE 

OPÇOES 

FL.35 

Ac1ma de 1 O Valor 
anos Contabtl 



• flp;: 
FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 em milhares de reais 

2015 

TITULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇAO 

Carteira Propna e Fundos Exclus•vos 

TITULOS PLANO lndefm1do de O a 1 ano 

DERIVATIVOS 
TERMO DE AÇOES 

DPGE 

LETRA FINANCEIRA 

LFT 

LTN 

FL.36 

Ac1ma de 1 O Valor 
anos Contabll 

2.870 
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2015 

TITULOS CLASSIFICADOS PARA NEGOCIAÇÃO 

Carte1ra Propna e Fundos Exclusivos 

TITULOS PLANO lndefm1do ele O a 1 ano 
Ac1ma de 1 O Valor 

anos Contabll 

LTN - OVER 

NTN-OVER 

NTN·B 

NTN·F 

(i) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos lnterfinanceiros 
(DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o 
posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte "comprada" e 
um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte "vendida" e a valorização de um 
significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma "trava" da 
remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado. 

(1.2) Categoria de títulos mantidos até o vencimento 

Os títulos classificados nesta categoria possuem estudos internos que demonstram a 
capacidade financeira para mantê-los até seu vencimento, conforme Resolução CGPC n° 
04/2002. 
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2016 

TITULO$ MANTIDOS ATE O VENCIMENTO 

Carte1ra Propna e Fundos Exclusivos 

T•tulos PLANOS 

REG/REPLAN Consolidado 7.837 17.324 121.632 

REPLAN Saldado 6.400 14.146 99.378 

CRI REPLAN Não Saldado 1.438 3.178 22.253 

Novo Plano 2.208 4.882 79.347 

REB 178 393 10.937 

Consolidado 10.224 22.599 211.916 

REG/REPLAN Consolidado 17.481 104.272 316.434 

REPLAN Saldado 14.533 86.686 263.342 

DEB~NTURES REPLAN Não Saldado 2.948 17.586 53.092 

Novo Plano 10.591 63.174 189.738 

REB 1.187 7.083 21 .312 

Consolidado 29.259 174.529 527.483 

REG/REPLAN Consolidado 9.157 5.221 

REPLAN Saldado 7.442 4.243 

DPGE REPLAN Não Saldado 1.716 978 

Novo Plano 6.530 3.723 

REB 688 392 

Consolidado 16.375 9.336 -

REG/REPLAN Consolidado 34.354 313.225 1.318.883 

REPLAN Saldado 27.918 254.541 1.071.784 
LETRA 

REPLAN Não Saldado 6.436 58.684 247.099 
FINANCEIRA 

Novo Plano 24.498 223.360 940.494 

REB 2.582 23.538 99.109 

Consolidado 61A34 560.123 2.358.485 

REG/REPLAN Consolidado 741.215 1.032.572 2.184.182 

REPLAN Saldado 673.555 945.328 1.964.085 

NTN·B REPLAN Não Saldado 67.660 87.244 220.096 

Novo Plano - 1.085.866 459.478 

REB - 146.581 34.756 

Consolidado 741.215 2.265.019 2.678.416 

REG/REPLAN Consolidado 1.651.895 1.559.921 -
REPLAN Saldado 1.511.434 1.427.281 -

NTN.C REPLAN Não Saldado 140.461 132.640 -
Novo Plano 9.301 8.781 -
REB 21 .093 19.925 -
Consolidado 1.682.288 1.588.627 -
TOTAL 2.540.796 4.620.232 5.776.301 

• Os valores de mercado são para ftns comparativos com o valor contab1l. 

CRI 

2015 

TITULOS MANTIDOS ATE O VENCIMENTO 

Carteira Propna e Fundos Exclusivos 

FL.38 

a 
- 146.793 146.793 

- 119.924 119.924 

- 26.869 26.869 

- 86.437 86.437 

- 11.509 11.509 

- 244.738 244.738 

- 438.186 438.186 

- 364.561 364.561 

- 73.625 73.625 

- 263.504 263.504 

- 29.582 29.582 

- 731.271 731.271 

- 14.378 14.378 

- 11.684 11.684 

- 2.694 2.694 

- 10.253 10.253 

1.080 1.080 

- 25.711 25.711 

- 1.666.462 1.666.462 

- 1.354.243 1.354.243 

- 312.219 312.219 

- 1.188.352 1.188.352 

- 125.228 125.228 

- 2.980.042 2.980.042 

12.215.887 16.173.855 17.079.736 

11.065.672 14.648.641 15.469.914 

1.150.215 1.525.215 1.609.822 

2.560.545 4.105.888 4.359.504 

362.561 543.899 574.928 

15.138.993 20.823.643 22.014.168 

1.373.397 4.585.213 4.678.858 

1..256.621 4 .195.336 4.281.018 

116.776 389.878 397.840 

7.729 25.810 26.337 

17.555 58.574 59.770 

1.398.681 4.669.597 4.764.965 

16.537.674 29.475.002 30.760.896 
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2015 

TITULOS MANTIDOS ATE O VENCIMENTO 

Carte~ra Propna e Fundos ExclUSIVOS 

TITULOS PLANO de O a 1 ano de 1 a S 
anos 

DEB~NTURES 

DPGE 

NTN·B 

NTN·C 

(1.3) Alongamento dos títulos públicos 

FL.39 

Foi realizada a troca das NTN-B aplicadas nas carteiras dos fundos exclusivos com o 
objetivo de alongar a carteira, aproveitando melhores condições de mercado, respeitando o 
fluxo de alocação definida no modelo próprio de gestão integrada de ativos e passivos, ou 
Asset Liability Management (ALM). 

Venda Compra 
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Compra 

Apresentamos a seguir a composição das carteiras de investimento por tipo de aplicação: 

(a) Títulos públicos 

2016 

Descriçao 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 

Novo Plano REB Consolidado 
Consolidado Saldado Não Saldado 

NTN·C 107.262 96.036 11.226 537 1.730 109.529 

LFT-SC(i) 195.622 178.989 16.633 1.101 2.499 199.222 

Provisão p/ Perda (195.622) (178.989) {16.633) (1.101) (2.499) (199.222) 

Total 107.262 96.036 11.226 537 1.730 109.529 

2015 

REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 
Novo Plano REB Consolidado 

Consolidado Saldado Não Saldado 

NTN.C 99.565 89.145 10.421 499 1.606 101.670 

LFT- SC (i) 186.461 170.606 15.854 1.049 2.382 189.892 

Provisão p/ Perda (186.461) (170.606) (15.854) (1.049) (2.382) (189.892) 

Total 99.565 89.145 10.421 499 1.606 101.670 

(i) O processo judicial contra o estado de Santa Catarina transitou em julgado, com decisão 
favorável à Fundação; discutem-se apenas os cálculos da contadoria, para assim converter 
a dívida em precatório. No entanto, a provisão para perda, constituída em 2001, foi mantida 

até que tenha prazo e valores definidos. 

(b) Créditos privados e depósitos 

2016 

Descnção 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 

Novo Plano REB Consolidado 
Consolidado Saldado Não Saldado 

Debêntures Não Conversiveis 

Valor Atualizado 13.985 12.795 1.189 78 178 14.241 

Provisão p/ Perda (i) (13.985) (12.795) (1 .189) (78) (178) (14.241) 

Debêntures Conversíveis 

Valor Atualizado 37.810 34.595 3.215 213 483 38.506 

Provisão p/ Perda (ii) (37.810) (34.595) (3.215) (213) (483) (38.506) 

CRI Cal 13.937 11 .150 2.787 11 .336 1.301 26.574 

Poupança 541 495 46 3 7 551 

Total 14.479 11.645 2.833 11.339 1.308 27.125 

2015 

Descnçao 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 

Novo Plano REB Consolidado 
Consolidado Saldado Não Saldado 

Debêntures Não Conversíveis 99 91 8 1 1 101 

Valor Atualizado 13.793 12.621 1.173 78 175 14.047 

Provisão p/ Perda (i) (13.694) (12.530) (1.165) (77) (174) (13.946) 

Debêntures Conversivels . . . . . . 
Valor Atualizado 48.163 43.703 4.461 3.133 569 51.865 

Provisão p/ Perda (ii) (48.163) (43.703) (4.461) (3.133) (569) (51.865) 

CRI Cal 22.031 17.624 4.406 17.918 2.056 42.005 

Poupança 737 674 63 4 9 751 

Total 22.867 18.390 4.4n 17.923 2.067 42.857 
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(i) Debêntures não conversíveis emitidas pela empresa Crefisul, cujo processo judicial 
contra a massa falida tramita regularmente e aguarda a decisão. Estão provisionadas desde 
1999, no valor de R$ 10.744. 
As debêntures emitidas pela Hopi Hari, na qual a provisão efetuada em 2003, no valor de 
3.496 são decorrentes de redução ao valor recuperável em função da situação patrimonial 
negativa. 

(ii) Debêntures conversíveis emitidas pela empresa Casa Anglo, que se encontra em 
recuperação judicial. Provisionadas desde 1999, no valor de R$ 38.506. As debêntures de 
emissão da empresa TG Participações S.A. foram adquiridas em março de 2011 e 
atualizadas por IPCA + 8,6% a.a., cujo vencimento em 2015 foi prorrogado para novembro 
de 2017, conforme acordo celebrado entre as partes. Entretanto, encontram-se 
provisionadas para perda, no montante de R$ 15.480, devido aos problemas financeiros 
enfrentados pela empresa, principalmente os relacionados à falta de liquidez, alto 
endividamento e prejuízos acumulados. 

(a) Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI da empresa Alphaville Urbanismo S.A. 
emitidos em 2012, com vencimento em 2022. Pagamento de amortização e juros 
remuneratórios mensais precificados a IPCA + 8,75% a.a. 

Os investimentos em Poupança decorrem de cumprimento de ordem judicial. 

(c) Ações 

2016 

Emissor 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 

Novo Plano REB Consolidado Consolidado Saldado Não Saldado 

lnvepar 1.506.725 1.373.405 133.320 154.193 45.485 1.706.403 

Norte Energia 661.229 578.310 82.919 233.082 36.423 930.734 

Statkraft' 274.713 237.136 37.577 9.895 6.059 290.667 

Demais ações 156.227 142.043 14.184 1.499 2.013 159.739 

Provisão para Perda (i) -10.860 -9.936 -923 -62 -139 -11.060 

Total 2.588.034 2.320.958 267.076 398.607 89.841 3.076.483 

2015 

Emossor 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN Não 

Novo Plano REB Consolidado Consolidado Saldado Saldado 

lnvepar 1.933.478 1.762.397 171.081 197.866 58.367 2.189.711 

JBS (a) 533.834 488.789 45.045 6.777 9.996 550.607 

Norte Energia 446.350 390.374 55.976 145.220 24.587 616.157 

Statkraft' 264.909 228.674 36.236 9.542 5.843 280.294 

Demais ações 137.773 125.182 12.592 15.865 8.368 162.007 

Provisão para Perda (il (10.860) (9.936) (923) . (62) (139) (11.060) 

Total 3.305.484 2.985.479 320.005 365.666 101.179 3.772.329 
' Anbga Desenv1x. 
Contém os dividendos a receber. 

(a) As ações da JBS foram vendidas ao longo de 2015 com liquidação total em 06/12/2016. 
A evolução desse ativo desde a aplicação no FIP PROT em 17/04/2008 atingiu a 
rentabilidade de 65,79% enquanto a meta atuarial para o período foi de 180,48%. 

(i) A provisão para perda refere-se ao bônus de subscrição da Ambev, provisionados para 
perda desde 2003. O processo judicial teve decisão favorável à FUNCEF, 

contraparte impetrou Recurso Especial, aindpa~ ~ ~ 
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(I} Ações sem cotação em mercado ativo e sua metodologia de precificação 

Ações sem Cotação em Mercado Ativo 

Consolidado 

Modelo de Prec1ficaçao 

lnvepar (a) ON/PN 1.700.693 2.184.000 -483.307 -22,13% Fluxo de Caixa Descontado 

Norte Energia'(b) ON 930.734 616.157 -45.032 -4,84% Valor de Liquidação 

Statkraft• ON 290.667 280.294 10.373 3,70% Fluxo de Caixa Descontado 

Serra Azul ON 28.608 27.593 1.015 3,68% Valor de Liquidação 

Sul116 Participações ON 1.311 1.382 -71 -5,14% Valor de Liquidação 

Daleth Participação ON 792 108 685 636,45% Valor de Liquidação 

Fiago Participações ON 38 -38 -100,00% Valor de Liquidação 

Li lei ON 29 27 2 5,14% Valor de Liquidação 

Newtel Part ON 3 -2 -60,61% Valor de Liquidação 

' Houve chamada de capital no montante de 400.000, portanto, foi aportado no exercicio R$ 259.000 e registrou-se o valor 
de R$ 141.000 (valor principal) a integralizar, o que justifica aumento no saldo. 
• Antiga Desenvix. 
Em função das caracteristicas dos investimentos e do critério de valorização, quando da sua efetiva realização, os valores 
poderão vir a ser diferentes daqueles registrados. 

(a} Conforme descrito nas demonstrações contábeis da INVEPAR, em 31 de dezembro de 
2016 a Companhia apresentou um capital circulante líquido negativo de R$ 2.354.388, 
causado, principalmente, pelo registro no passivo circulante consolidado de empréstimos, 
debêntures e passivo da concessão de serviço público no montante de R$ 2.821 .269. Em 
dezembro de 2016 a INVEPAR pagou antecipadamente as debêntures da 3a emissão, 
cabendo à FUNCEF o montante de R$ 421 .710, sendo R$ 4 .382 de prêmio pelo vencimento 
antecipado da dívida. 

Adicionalmente, também de acordo com o descrito nas demonstrações contábeis da 

companhia, encontram-se em andamento as investigações conduzidas pelo Ministério 
Público Federal, no contexto da Operação Lava Jato, que investiga supostas práticas 

relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo diversas empresas, dentre elas 
as empresas do Grupo OAS, acionista que participa do bloco de controle da INVEPAR e que 
mantém operações de contratos de construção com empresas controladas pela companhia 
que estão detalhadas nas demonstrações contábeis da INVEPAR. Em 12 de abril de 2016, 
uma diligência de busca e apreensão foi realizada na sede da INVEPAR e em sua 
subsidiária Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. (GRUPAR). O objeto dos mandados 
em questão (i) foi relacionado a temas específicos, entre eles, fatos relacionados ao 
acionista direto OAS; (ii) não continham nenhuma referência às concessões e atividades da 
INVEPAR ou demais controladas; e (iii) a INVEPAR divulgou fato relevante em 12 de abril 
de 2016, esclarecendo os referidos acontecimentos ao mercado. 

No dia 5 de setembro de 2016, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede 
da INVEPAR e na sede de GRUPAR, no âmbito da Operação Greenfield. A INVEPAR 
celebrou, em 13 de setembro de 2016, Termo de Compromisso com o Ministério Público 
Federal e com a Polícia Federal, com a finalidade de colaborar com as investigações. Até 
onde é do conhecimento da Administração, as investigações prosseguem, mantendo a 

Companhia seu curso normal de negócios. \~ $ ~ 
rj ~\\®~ . 
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(b) Norte Energia- encontram-se em andamento as investigações e outras medidas legais 
conduzidas pelo Ministério Público Federal e na Operação Greenfield que envolvem certos 
acionistas da Companhia. No momento, não há como determinar se os resultados das 
referidas investigações e seus respectivos desdobramentos, que podem, eventualmente, 
trazer consequências futuras. A participação atual da Fundação no investimento é de 10%, 
tendo em vista que, até o momento, não ocorreu decisão oficial quanto à diminuição do 
percentual de participação, considerando o fato da FUNCEF não ter acompanhado os 
aumentos de capital referentes aos meses de julho, agosto e novembro de 2016, totalizando 
em R$ 152.91 O. Esses valores estão contabilizados como a pagar; em caso de diluição, 
será abatido do valor do ativo. 

(11) Principais premissas utilizadas na avaliação do Fluxo de Caixa Descontado 

Data Base 

Período de Projeções 

Taxa de desconto 

Prern1ssas gerais utili zadas na avaliaçao do Fluxo de Caoxa Descontado 

lnvepar Statkraft 

30 de setembro de 2016. 30 de setembro de 2016. 
o perfodo explicito projetado variou em cada empresa 

o perfodo projetado variou em cada empresa projetada de acordo com 0 perfodo de autorização de 
projetada de acordo com 0 perfodo de funcionamento e expectativa de renovação, que pode chegar 
concessão. até 2058. 

o custo do capital próprio ou Ke em termos o custo do capital próprio ou Ke que em termos nominais foi 
nominais foi de 9,81%. de 12,92%. 

(d) Fundos de Investimento 

2016 

REG/REPLAN REG/REPLAN Novo Plano Saldado Nao Saldado 

Renda Fixa 24.749.971 2.2.277.463 2.472.508 7.042.535 928.543 128.618 32.849.666 

Ações (I) 6.756.050 5.972.867 783.183 1.599.497 300.117 - 8.655.664 

Multimercado 663.566 562.851 100.715 542.973 41.312 1.247.851 

Direitos Creditórios 81.283 37.037 44.246 55.200 3.305 - 139.788 

Empresas Emergentes 80.988 68.786 12.202 4.061 1.210 - 86.259 

Participações 2.741.789 2.474.845 266.944 482.351 115.002 3.339.142 

Valor da cota 2.963.300 2.673.230 290.070 511 .593 116.609 - 3.591.502 

Provisão para Perda (ii) (221.511) (198.385) (23.126) (29.242) (1 .607) (252.360) 

Imobiliário 586.633 535.968 50.665 11.365 8.167 - 606.165 

Outros' 16.164 11 .595 4.569 14.532 1.602 420 -
Total 35.676.444 31.941.413 3.735.032 9.752.515 1.399.257 129.037 46.924.535 

2015 

Em1ssor REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN Novo Plano REB PGA Consolidado 
Consolidado Saldado Não Saldado 

Referenciado 51.075 37.790 13.285 112.319 12.723 101 .023 277.141 

Renda Fixa 22.381 .242 20.204.078 2.177.164 4.959.765 722.505 - 28.063.513 

Ações (i) 6.996.865 6.259.546 737.318 1.1 65.156 233.193 - 8.395.214 

Multimercado 701.389 588.660 112.729 467.361 42.619 - 1.211.369 

Dire~os Creditórios 84.686 39.753 44.934 56.486 3.526 - 144.698 

Empresas Emergentes 81.915 69.597 12.318 4.130 1.227 - 87.271 

Participações 4.598.325 4.159.089 439.235 667.192 151.680 - 5.417.197 

Valor da cota 5.114.678 4.578.170 536.508 899.760 172.165 - 6.186.603 

Provisão para Perda (ii) (516.353) (419.081) (97.272) (232.568) (20.485) - (769.406) 

Imobiliário 588.500 537.666 50.834 11.599 8.222 - 608.321 

Outros' 18.314 6.770 11.544 16.954 3180 236 -
Total 35.502.312 31.902.949 3.599.363 7.460.962 1.178.876 101.259 44.204.724 

Incluem os valores a tntegrahzar, Nota 5.5(c). 
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(i) O Fundo de Ações- FIA Carteira Ativa 11 é preponderantemente composto por ações de 
emissão da Litel Participações S.A. Essa empresa é o veículo de investimento do Fundo 
Valepar S.A., que é acionista majoritário da Vale S.A. Esse fundo é sujeito à reavaliação 
anual por meio de laudo de avaliação econômica, que em 2016 registrou valorização de R$ 
206.926, equivalente a 4,60%, (desvalorização de R$ 1.106.859, 19,76% em 2015). A 
avaliação das ações de Litel (indiretamente da Vale) levou em consideração a análise de 
sensibilidade em relação à projeção do preço futuro do minério de ferro e do níquel, 
decidindo pela redução do preço de ambos em 5%. 

As principais premissas utilizadas na avaliação do ativo do Fundo Carteira Ativa 11 
(exclusivo) foram as seguintes: 

• a data base utilizada para a valorização foi 30 de setembro de 2016. 

• períodos de projeção: 1° de outubro de 2016 a 31 de dezembro de 2026. 

• as demais premissas de projeções se basearam em informações públicas divulgadas 
pela Vale e nas análises do Avaliador Independente. 

• o fluxo de caixa livre foi descontado pelo Custo Médio Ponderado de Capital ou 
WACC, cuja média aplicada foi de 11,47% durante o período explícito e 11,15% na 
perpetuidade. 

• foi considerado o prêmio de controle de 20% sobre o valor das ações ordinárias da 
Vale. Segundo o Avaliador, esse prêmio de controle foi aplicado pelo fato de a Litel 
participar do bloco de controle da Vale, exercendo uma influência significativa sobre as 
decisões do Conselho de Administração da Vale por meio da nomeação dos conselheiros 
indicados pela Valepar. 

FIA Alvorada- no exercício de 2016 foi efetivada a operação de proteção Zero Cost Collar 
(hedge) no FIA Alvorada, limitada a 33% do patrimônio do fundo. As operações tiveram 
como piso (PUT) 49.000 pontos do lbovespa na primeira tranche e 50.000 pontos do 
lbovespa na segunda e terceira tranches e teto (CALL) de 56.000 pontos para as três 
tranches. As tranches foram realizadas com vencimento em 14/12/2016. Portanto, diante 
das estimativas de mercado que o lbovespa atingiria 64.474 pontos no final do ano, as 
operações de proteção do FIA Alvorada foram desarmadas nos dias 18 e 21/10/16, quando 
o lbovespa registrou 63.782 e 64.108 pontos respectivamente, com desembolso financeiro 
no montante de R$ 102.514 mil. 

(d.1) Fundos de Investimentos submetidos ao Teste de lmparidade 

Foi aplicado teste de imparidade para assegurar que seus ativos estejam registrados 
contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. 

Fundos Em1ssor Valor Prov1s1onado 
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Fundos Em1ssor 

Total 

Valor Prov1s1onado Saldo 2016 

39.298 

(i) FI Catedral: constituído em 2012 sob a forma de condomínio aberto e com prazo 
indeterminado de duração. Destina-se a receber investimentos da FUNCEF, com objetivo a 
valorização de suas cotas acima da variação do IPCA acrescido de 6,5% a.a. (seis e meio 
por cento ao ano). O fundo tem exposição nas debêntures de emissão da UTE Pernambuco 
111. O saldo desse ativo em dezembro de 2016 é equivalente a R$ 81.238 com vencimento 
previsto para 2025. O rating desse ativo na emissão era "AA+ (br), porém, após o anúncio 
do plano de reestruturação da empresa, no início de janeiro de 2017, a agência Fitch 
rebaixou o rating para "C". Considerando o agravamento da situação financeira, com 
patrimônio líquido negativo, queda nas receitas, aumento da dívida liquida e piora nos 
indicadores de liquidez. Diante desta situação, a Fundação efetuou o provisionamento para 
perda integral destas debêntures em dezembro de 2016. 

(ii)FIP AG Angra Infraestrutura: constituído em 2006, com prazo de duração de 1 O anos (6 
anos de investimento e 4 para desinvestimento) podendo ser prorrogado por até 2 períodos 
adicionais de 2 anos cada. O Fundo destina-se a investidores qualificados integrantes dos 
diversos setores de atividade econômica relacionada a infraestrutura. A carteira do fundo 
possui exposição em debêntures de emissão da TG Participações S.A. Diante dos 
problemas financeiros enfrentados pela TG Participações, principalmente os relacionados à 
falta de liquidez, ao alto endividamento e a prejuízos acumulados, foi efetuado o 
provisionamento para perda em sua totalidade no exercício de 2016. 

(iii) FIP Caixa Moda I Óleo e Gás: constituído em 2009, iniciou as operações em 201 O com 
prazo de duração de 8 anos (4 para investimento e 4 para desinvestimento). Foi aportado o 
montante de R$ 76.424 e amortizado R$ 945. Os principais ativos do fundo são as 
companhias Brastec Technologies S.A, a qual está 100% provisionada para perda, a 
Georador Geofísicos S.A, que está 91 ,42% provisionada para perda e a Enesa 
Participações. Diante da situação financeira delicada em que estas companhias estão 
passando, a Fundação decidiu provisionar o saldo remanescente da companhia Georador e 
100% da Enesa Participações. 

(iv) FIP lnfrabrasil: constituído em 2006 com duração de 15 anos (5 anos para 
investimento e 1 O anos para desinvestimento ), tem como objetivo atuar nos segmentos de 
desenvolvimento e financiamento de projetos de infraestrutura. A carteira do fundo possui 
exposição em ações da empresa Haztec Investimentos e Participações S.A. e em 
debêntures da BR Vias. Ambas empresas foram citadas na delação premiada prestada por 
Fábio Ferreira Cleto, ex-vice-presidente de Fundos do Governo e Loteria da Caixa 
Econômica. No âmbito da Operação Lava Jato, na qual suspeita-se que essas empresas 
teriam sido beneficiadas pela liberação de recursos do FI- FGTS de sistemática ilícita que 

envolvia o então vice-presidenle da ca~~~\\ depi o i adx 
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Eduardo Cunha. Segundo relato, os empréstimos foram concedidos mediante pagamento de 
propinas aos envolvidos. Além disso, essas empresas estão apresentando fraco 
desempenho financeiro-operacional. Dessa forma, foram provisionados para perda 100% da 
sua participação no Fundo. 

(v) FIP Caixa Ambiental: constituído em 2006, iniciando suas operações em 2008 com 
prazo de duração de 12 anos (5 anos para investimento e 7 para desinvestimento), tem 
como objetivo investir nos setores de saneamento ambiental, geração de energia de fontes 
renováveis e similares. A carteira do fundo também tem exposição em ações da empresa 
Haztec Investimentos e Participações S.A., as quais foram provisionadas para perda em sua 
totalidade. 

(vi) FIP Brasil Mezanino Infraestrutura: constituído em 2008, com prazo de duração de 1 O 
anos (5 anos para investimento e 5 para desinvestimento), tem por objetivo obter 
rendimentos por meio de investimentos em ações, debêntures e bônus de subscrição. A 
carteira do fundo tem exposição em debêntures da empresa GEA, holding da 
ELETROGÓES, o qual está inadimplente com suas obrigações financeiras e a resolução 
para o saldamento da dívida vem sendo tratada judicialmente pelos gestores do fundo. 
Como o caso está na justiça, a emissora das debêntures deixou de fornecer informações 
para os gestores, dificultando a avaliação da condição financeira da companhia, motivo pelo 
qual foi provisionado para perda o valor da sua participação no Fundo. 

(vii) FIP RG Estaleiro: constituído em 2010, com prazo de duração de 15 anos (21 meses 
de investimentos e 159 meses de desinvestimentos). Tem por objetivo aplicar nas ações de 
emissão da companhia RG Estaleiros S.A. (companhia alvo). 

A FUNCEF possui participação de 25% no FIP com o montante aportado de R$ 141 .100 e a 
Ecovix detém o percentual remanescente de 75%. Em dezembro de 2016, a Ecovix entrou 
com pedido de recuperação judicial para renegociação de dívidas que somam R$ 8 bilhões. 
O pedido envolveu seis empresas que compõem o grupo: Ecovix, Engevix Defesa, RG 
Estaleiros, ERG1, ERG2 e ERG3. 

Dentre as razões para o pedido de recuperação judicial está a incapacidade dos atuais 
acionistas em aportar mais recursos na companhia, o excessivo nível de endividamento, a 
falta de financiamento de novas fontes, a incapacidade em participar de licitações e o 
envolvimento da empresa nos processos da Operação Lava Jato. Diante dos fatos citados, 
foram provisionados para perda a participação da FUNCEF em sua totalidade. 

(d.2) Fundos de Investimentos investigados 

Os seguintes fundos de investimentos são objeto de investigações possíveis fraudes que 
causaram déficits aos fundos de pensão por meio de atos delituosos e gestões temerárias. 
No momento, não há como determinar os resultados das referidas investigações e seus 
respectivos desdobramentos. 

I 
Cap1tal ComprometidO 

Fundos d(l Investimentos 

I 
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I Cap1tal Comprometido 
Fundos de Investimentos 

(i) FIP Sondas - é o veículo de investimento na Companhia Sete Brasil Participações S.A., 
que tinha por objetivo adquirir navios-sondas junto a estaleiros nacionais para afretamento 
previamente contratado pela Petrobrás S.A. Os aportes foram efetuados entre os exercícios 
de 2011 a 2015, totalizando R$ 1.378.047. 

Ao longo dos exercícios de 2013 a 2015, esse fundo passou por duas avaliações 
econômicas por meio de laudos. A primeira, em novembro de 2013, registrou valorização 
nas cotas de 72,68%, equivalente a R$ 308.833, e a segunda, em abril de 2015, registrou 
desvalorização na cota de 29,09%, correspondente a R$ 497.028. Em outubro de 2015, por 
indicação de perdas prováveis na empresa Sete Brasil Participações S.A., foi registrado na 
carteira do Fundo o provisionamento por redução de valor recuperável (impairment), no 
montante de R$ 613.632 com impacto negativo de 51%. 

Portanto, diante do cenário de incertezas que a empresa estava passando e a probabilidade 

de descontinuidade, a Administração da FUNCEF decidiu pelo reconhecimento da provisão 
para perdas da totalidade das cotas do FIP Sondas, registrada em 31 de dezembro de 2015. 

Em maio de 2016, a FUNCEF instaurou procedimento arbitral contra a Petrobras visando à 
reparação de danos e prejuízos sofridos em razão da frustração do investimento realizado 
por meio deste fundo. 

(ii) FIP Multiner - constituído em 2008, com duração de 07 anos (04 para investimentos e 
03 para desinvestimentos). A carteira do fundo é composta principalmente por ações da 
Multiner S.A. Foi investido o valor de R$ 189.836. A variação negativa no ano foi decorrente 
da avaliação econômica da empresa Multiner S.A. 

(iii) Fundo de Investimento em Participações OAS Empreendimentos - constituído em 
2013, com prazo de duração de 20 anos (15 anos para investimento e 05 anos para 
desinvestimento) tinha por objetivo obter rendimentos de longo prazo aos cotistas por meio 
do investimento em valores mobiliários de emissão da Companhia Alvo, OAS 
Empreendimentos S.A. O comprometimento inicial consistiu na aquisição de 20% das cotas 
do FIP por R$ 400 milhões, sendo R$ 200 milhões integralizados logo após o cumprimento 
das exigências legais e mais R$ 200 milhões depois de 12 (doze) meses, a contar da data 
da primeira integralização. 
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Por envolvimento nas investigações da Operação Lava Jato, o Grupo OAS deixou de honrar 
compromissos financeiros e houve rebaixamento de rating por parte de agências de 
avaliação de risco, que desencadeou a aceleração de vencimento de dívidas e pedidos de 
antecipação de vencimento dessas por parte de credores, o que impactou no seu 
reconhecimento integral para perdas. 

A FUNCEF instaurou procedimento arbitral em desfavor da OAS Investimentos S.A. e do 
FIP OAS com o objetivo de desfazer o investimento realizado no fundo mediante o 
ressarcimento dos valores já apartados e a desobrigar-se de realizar novos aportes. O valor 
aproximado da disputa é de 400 milhões. 

(iv) FIP Energia PCH - foi constituído em 2004 com objetivo de investir no setor de 
energia elétrica no Brasil, porém, o primeiro aporte da FUNCEF ocorreu em 2008, no 
montante de R$ 112.537. O período de duração do fundo é de 20 anos, sendo 05 para 
investimento e 15 para desinvestimento. A rentabilidade desde a constituição do fundo está 
em 47,71%, em função da avaliação econômica da empresa Juruena Participações e 
Investimentos S.A., a qual compõe 55,82% da carteira do fundo. 

(v) FIP Operações Industriais - o fundo iniciou suas atividades em 2013, com duração 
de 10 anos (07 anos para investimento e 03 para desinvestimento). Destinado a empresas 
que atuam no segmento de serviços de produção, tratamento e gerenciamento de água e 
efluentes para clientes industriais. Foi aportado o montante de R$ 311 .200 e o valor da 
companhia é precificado pelo fundo pelo valor justo por meio de laudo econômico. A 
rentabilidade desde a sua constituição foi negativa em 3,76%, devido à variação das ações 
da empresa Odebrecht Utilities S.A., único ativo do fundo. 

Encontram-se em andamento investigações e outras medidas legais conduzidas pelo 
Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no contexto da Operação Lava 
Jato, que investiga, principalmente, práticas relacionadas a corrupção e lavagem de capitais 
que envolvem empresas, ex-executivos, executivos, ex-empregados e empregados do 
Grupo Odebrecht, do qual as companhias investidas e suas controladas fazem parte. 

(vi) FIP RG Estaleiro- Nota 5.10 (d); (iv). 

(vii) FIP Florestal - constituído em 2009, com duração de 21 anos (07 anos para 
investimento e 14 anos para desinvestimento). O principal ativo do fundo é a empresa 
Eldorado Brasil Celulose S.A., a qual é controlada pela J&F Investimentos e pela FUNCEF e 
PETROS. Tem por objetivo a fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de 
papel e cultivo de eucalipto. Em 2015, a empresa passou por uma avaliação econômica por 
meio de laudo contratado pelo Administrador do fundo, que resultou no ganho de 184%, 
equivalente a R$ 1.008.701. O laudo de precificação utilizou a metodologia do fluxo de caixa 
descontado, sendo as principais premissas e estimativas baseadas no plano de negócios 
fornecido pela Administração da empresa Eldorado, que considerou na projeção do fluxo de 
caixa futuro as linhas 1 e 2 de produção, sendo que a linha 1 se encontra em estágio YV'lV 
operacional e a linha 2 em estágio pré-operacional com orçamento aprovado da ordem de ' · (\ 
R$ 10,7 bilhões, porém, pendentes de aprovação a forma e prazo dos aportes dos recursos. 
De acordo com o laudo, o volume de produção de celulose da linha 1 considerou um 

crescimento de produção até atingir sua7ad;~z~ ~m i de 1;~ 
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milhão de toneladas. A linha 2 começaria a produzir celulose a partir de 2019 utilizando 78% 
da sua capacidade produtiva, atingindo sua capacidade máxima estimada em 2022 de 2,450 
milhões de toneladas. 

Porém, o laudo econômico referente ao exercício de 2016, elaborado em fevereiro de 2017 
e disponibilizado pelo administrador do fundo em junho de 2017, devido às investigações no 
âmbito da JBS, resultou em uma desvalorização de 75,03%, equivalente a R$ 1.169.484. As 
premissas utilizadas nas projeções considerou somente a linha 1 de produção, tendo em 
vista que o projeto da expansão da fábrica linha 2, previsto para entrar em produção em 
2020, foi descartado pela administração do fundo, considerando que pode sofrer atrasos ou 
mesmo não ocorrer devido a alguns fatores, tais como: i) não aprovação do projeto pelo 
conselho de administração da empresa; ii) atrasos nas obras ou alterações significativas nos 
investimentos esperados; iii) dificuldades na captação dos recursos necessários (aportes e 
financiamentos estruturados); e iv) piora nos fundamentos de mercado, podendo ter 
dificuldades em absorver o volume adicional produzido, além de (v) eventuais 
desdobramentos das operações da Policia Federal e Ministério Público Federal que 
atualmente envolvem a Eldorado, as quais podem promover impactos significativos na 
gestão interna da empresa e no nível de confiança do mercado perante a companhia. 

(viii) FIP Global Equity Properties - o objetivo do Fundo é aplicar os recursos em uma 
carteira diversificada de ações ou Valores Mobiliários de empresas, principalmente em 
SPEs, com atuação no mercado imobiliário. A estratégia de crescimento do fundo foi focada 
em cidades que estivessem dentro da zona de influência do crescimento da indústria de 
óleo e gás, tais como Macaé, Campos, ltaboraí, Santos e Serra (próxima a Vitória). Em face 
da situação financeira desfavorável do Fundo registrando um passivo a descoberto devido 
ao desaquecimento das condições do mercado imobiliário, principalmente no que diz 
respeito ao financiamento da produção, agravado nas localidades relacionadas ao setor de 
óleo e gás. Em maio de 2016, o administrador do FIP BEP, o Santander, emitiu fato 
relevante informando que reconheceu a redução no valor contábil dos ativos integrantes da 
carteira do FIP, apurado de acordo com laudo de avaliação realizado pela Cushman & 

Wakefield Negócios Imobiliários Ltda. resultando em patrimônio negativo. Desta forma, 
houve chamada de capital, cabendo a Fundação o valor de R$ 39.497. O valor deste aporte 
não foi aprovado pela Diretoria Executiva, que tem adotado procedimentos para a apuração 
e responsabilização dos gestores e administradores do fundo pela prática lesiva ao 
patrimônio do fundo. 

(ix) FIP Terra Viva - constituído em 2009, com duração de 08 anos (04 anos para 
investimento e 04 para desinvestimento ), podendo ser prorrogado por mais 02 anos. 
Destina-se a investidores qualificados integrantes da cadeia produtiva do setor 
sucroalcooleiro. Os principais ativos da carteira do fundo são Araporã Bionergia S.A. e 
Tonon Bionergia S.A, a qual ajuizou pedido de recuperação judicial em 09 de dezembro de 
2015 no Fórum de Jaú, em São Paulo, sendo homologado em 14 de janeiro de 2016. Esta 
empresa incorreu em prejuízos, resultando em um patrimônio líquido negativo. Em função 
da situação financeira da empresa Tonon Bionergia S.A., o fundo provisionou 100% de sua 

participação e 53,57% da Araporã. #rmt), \~ ~ ~ ~ 
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(x) FIP Caixa Modal Óleo e Gás - Nota 5.1 O (d); (viii). 

F L. 50 

(xi) FIP Caixa Veneza - foi constituído em 2012, com duração de 10 anos (06 
investimento e 04 desinvestimento). O principal ativo da carteira do fundo é a empresa 
Branes Negócios e Serviços S.A., a qual tem por objeto social atuar no mercado de 
processamento de crédito e outros serviços do setor financeiro. A Branes encontra-se em 
fase pré-operacional e havia firmado contrato para prestação de serviços com a Caixa 
Econômica para um período de 05 anos, o qual foi suspenso em dezembro de 2012 pelo 
Tribunal de Contas da União - TCU. Desta forma, eventos ou condições futuras podem 
levar o fundo a não mais se manter em continuidade operacional. 

(e) Derivativos 

3111212016 3111212015 

Plano s .. 
REGIREPLAN Consolidado . 222 

REGIREPLAN Saldado . 92 

REG/REPLAN não Saldado . 130 

Novo Plano . 159 

REB . 8 

Consolidado . 389 

Refere-se ao SWAP da taxa de 122% a.a. do CDI por IPCA + 8% a.a. incidentes sobre os 
recebíveis do fundo de direito creditório Ficsa Premium Veículos I. Esse valor foi liquidado 
em 2016. O ganho entre as duas taxas atingiu o patamar de 18,7 pontos percentuais entre 
as taxas pactuadas. 

(f) Investimentos imobiliários 

Terrenos (i) 83.663 

Imóveis em Construção 54.808 

Locados para Uso Próprio 11.504 

Locados à Patrocinadora 735.221 

Locados a Terceiros 1.355.962 

Shopping Center 1.905.590 

869.372 

Terrenos (i) 83.362 

Imóveis em Construção 52.643 

Locados para Uso Próprio 12.351 

Locados à Patrocinadora 727.204 

Locados a Terceiros 1.409.749 

Shopping Center 1.988.485 

Complexo Hoteleiro 905.879 

Direitos em alienações 

4.151 (4.151) 

106 

5.715 {13) 

44.706 {39.306) 

4.525 (84) 

295 (262) 

9.544 (9.544) 

106 

5.461 

36.546 (32.437) 

1.513 

1.018 (829) 

{75.142) 

(75.142) 

8.521 

54.808 

11.610 

740.923 

1.361.362 

1.910.031 

669.404 

8.220 

52.643 

12.457 

732.685 

1.415.859 fl..t~/\rv/ 
1.989.998 ~f~ 

906.068 

;013~ 
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F L. 51 

(i) A provisão para perda, no montante de R$ 75.142 em 31 de dezembro de 2016 (R$ 
75.142 em 31 de dezembro de 2015), refere-se ao terreno do extinto parque aquático Wet'n 
Wild Salvador, adquirido em 1996, que possui gravame hipotecário e está provisionado para 
perda desde 2003. 

(f.1) Composição da carteira imobiliária por plano de benefícios 

Plano 2016 2015 

REG/REPLAN Consolidado 5.057.808 5.221.302 

REG/REPLAN Saldado 4.568.615 4.716.331 

REG/REPLAN não Saldado 489.193 504.971 

Novo Plano 63.723 63.740 

REB 63.491 64.959 

Consolidado 5.185.022 5.350.002 

(f.2) Movimentação da provisão para perda dos recebíveis 

Segmento I Saldo 2015 I Constituição I Atualozaçao I Reversão I Mudança de Faoxa I Saldo 2016 

Terrenos 9.544 - 458 (5.852) - 4.151 

Locados à Patrocinadora o 45 - (321 - 13 

Locados a Terceiros 32.437 76 8.033 (2.696) 1.457 39.308 

Shoppin!l Center o 64 - - 19 84 

Complexo Hoteleiro 829 622 o (1.741) 552 263 

Direitos em Alienacão 32.368 845 7.196 (7571 - 39.651 

Total 75.178 1.653 15.687 (11 .077) 2.028 83.470 

(f.3) Provisão para perdas por faixas de inadimplência 

2016 

PROVISÃO PARA PERDAS 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 

Novo Plano REB TOTAL 
Consolidado Saldado Não Saldado 

25%-atrasode61 a 120dias {86) (78) {8) (1) (1) (88) 

50% - atraso de 121 a 240 dias - - - - - -
75%- atraso de 241 a 360 dias (215) (194) (21) (2) (3) (220) 

100%-acima de 360 dias (81 .333) {73.466) (7.867) (8571 (9731 (83.1621 

Total (81.634) (73.737) (7.896) (860) (977) (83.470) 

(f.4) Reavaliação Imobiliária 

O resultado da reavaliação imobiliária foi negativo em R$ 165.292 em 2016 (positivo em R$ 
97.250 em 2015) correspondendo à rentabilidade negativa de -3,27% no mesmo período 
(1,90% em 2015). 

Empreend•mentos 2016 2015 



FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 em milhares de reais 

Alameda São Boaventura - Rio de Janeiro- RJ 20/set 5.650 

Antonio Canos Magalhaes n• 2487 -Loja E - Salvador -
20/set 6.449 

Av. Brás de Pir>a n• 02 - Rio de Janeiro - RJ 20/set 7.600 

Quadra Comercial 02 Bairro 21/out 4.540 
MA 

Av. das Américas n• 3959 Sala 101 Rio de Janeiro - RJ 24/ago 8 .000 

Av. Francisco Matarazzo n• 342/348 e 350 Branca - São 
31/out 6.164 Paulo-SP 

Av. Getúlio de Moura n• 60- Rio de Janeiro- RJ 24/set 5.755 

Av. Jabaquara n• 442 -São Paulo - SP 31/out 9.118 

Av. Manoel Dias da Silva n• 1499 Pltuba - Salvador - BA 15/set 6.977 

Av. Marechal Mascarenhas de Morais n• 5777- Recife- PE 23/set 5.176 

~;~~~~~Jardoso n"1149 Taquara ·~· 'Rio de 20/set 5.450 

Av. Pedro 11 n• 1492 - Belo Horizor>te - MG 21/out 2.380 

Av. Pedroso de Morais n• 644- São Paulo- SP 30/set 18.885 

Av. Getúlio Vargas n°1530 Centro Comercial Marcos Freire-
23/set 7.926 Olinda·PE 

Av. Presidente Vargas n• 50, Barra- Ed. AUántico- Salvador-
23/set 6.553 BA 

Av. Radial B n• 136 - Bahia - BA 22/set 3.009 

Av. Santos Dumont n• 2772- Fortaleza- CE 21/out 9.898 

Av. Sete de Setembro n• 955 - Salvador - BA 19/set 8.595 

Av. Washington Luiz n• 6.971 - São Paulo - SP 07/nov 6.220 

Centro Com~~:6 , Servidão Nsa. de Lurdes, 111-
15/out 72.500 

~_PB~de Julho, Av. Luis Viana Filho, 2235 Torre 1- 22/set 104.132 

Centro Em!'. ..,., :'Frt" Luiz, Rua Almirante Grenfeel n• 408 
Duque de Caxias -

22/set 5.200 

~~.1 ~~~z dé Fora _ IM"'bbert Ganimi, Rua Espírito Santo n• 11{jut 3.229 

Ed. Corporate Financiai Center SCN, Quadra 2 Lote A -
26/set 4.942 Brasllia-DF 

Ed. Cowan, Rua Timblras, n• 1532 Centro- Belo Horizonte -
17~ul 10.369 MG 

Ed. Funcef Center- Av. Paulista, 1904/1912 Bela Visla -São 
11/nov 61.364 Paulo-SP 

Ed. Goiania Corpora_t:_ Financiai Center, Av.Anhaguera Rua 11 
Centto - Goianià - GO 

23/ago 88.277 

Ed. Greenwich Tower, Rua Desembargador Homero Mafra, n• 
31/ago 31.248 89 - Vitoria - ES 

Ed. Martlnelli -Conjunto 031 - São Paulo - SP 31/oul 6.330 

Av. Afonso Pena, 1964 Ed. Tiradentes Tower - Belo Horizor>te 
04/nov 13.531 - MG 

Praça General Osório - Ag. Comendador - Curitiba - PR 22/set 11 .860 

Praça Mario Furtado n• 167-São Paulo- SP 20/set 1.100 

Praça Rio Branco n• 318- Pia ui- Pl 07/nov 5.299 

Praça Roberto Pereira dos Santos n• 63 - Rio de Janeiro- RJ 03/ago 4.720 

Rua Andrade Figueira n• 35 - Cer>tro - Ba.rra Mansa - Rio de 
25/ago 5.515 Janeiro- RJ 

Rua Augusto Frederico Schmidt, n• 2992 Lojas 25m 53 -
21/out 4.000 Salvador- BA 

F L. 52 

240 43 11/ago 5.410 370 43 

(51) 12 11/set 6.500 300 27 

(860) 43 29/out 8.460 385 33 

40 12 17/set 4.500 200 27 

520 43 07/ago 7.480 410 43 

103 2 31/ago 6.062 132 13 

615 43 18/ago 5.140 510 43 

158 2 20/ago 8.960 1.060 30 

742 12 30/ago 6.235 505 41 

5 12 30/out 5.171 431 41 

(91) 43 15/out 5.541 709 33 

265 17 03/set 2.115 (285) 21 

585 2 30/set 18.300 930 30 

241 12 10/nov 7.685 316 27 

642 12 10/set 5.711 311 41 

9 12 10/set 3.000 150 27 

66 12 26/ago 9.832 932 24 

105 12 30/ago 8.490 290 41 

206 2 31/ago 6.014 114 13 

2.200 20 22/set 70.300 2.500 7 

(1.549) 12 22/out 105.681 (1.831) 27 

470 43 05/out 4.730 92 30 

157 17 30/set 3.072 230 22 

(447) 20 08/set 5.389 179 7 

1.334 17 30/set 9.036 1.020 22 

798 2 31/ago 60.566 2.196 13 

1.261 20 11/set 87.016 7.641 20 

(3.152) 43 09/set 34.400 1.400 20 

400 2 24/set 5.930 (150) 30 

621 43 30/out 12.910 716 22 

60 20 28/ago 11.800 604 20 

- 2 03/ago 1.100 (122) 2 

299 12 27/ago 5.000 136 41 

290 43 11/ago 4.430 285 43 ·vvx 
545 43 20/ago 4.970 470 43 

100 12 05/set 3.900 204 41 



• 
tlfi= 
FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 em milhares de reais 

Rua Conde de Bonfim, n• 302 Tijuca Rio de Janeiro I RJ 

Rua da Mooca n• 1973/1983 - Stlo Paulo - SP 

Rua do Riachuelo n• 61 Centro Rio de Janeiro I RJ 

de Janeiro-

Rua Dr. Paterson n• 096 - Salvador- BA 

Rua Floriano Peixoto n• 1084 - Loja - Fortaleza - CE 

Rua F radique Coutinho n• 1339 e 1339 A - São Paulo - SP 

Rua General Câmara n• 15/17 Centro- Santos-SP 

Rua Joaquim Floriano n° 456 llaim Bibi -São Paulo- SP 

Rua Lauro Muller, n• 116 Bolafogo Rio de Janeiro- RJ 

Rua Libero Badaro n• 206 - Conjunto 3A - São Paulo - SP 

Rua Marcilio Dias n• 170 Gonzaga - sao Pauto - SP 

Rua Marechal Deodoro n• 450- Subsolo- Curitiba- PR 

Rua Padre Carapuceiro Lojas PPC 1151116- Recife- PE 

Rua Padre Januario n• 042 - Rio de Janeiro- RJ 

Rua Paulo Elro n• 280- São Paulo- SP 

Rua Rangel Pestana n• 2781286 -São Paulo- SP 

Rua Quatorze n• 184- Vila Sta. Cecilia- Rio de Janeiro- RJ 

SEPINorte 511 Bloco A Lotes 4 e 5 - Brasllia -DF 

Rua Professor Tostes n• 3073 Apt" 104-Bloco E -Amapá 
AP 
Av. Marechal Floriano Peixoto n• 1481 Centro- Rio de Janeiro 
-RJ 

Av. Mario Lopes Leão n• 139- São Paulo- SP 

Centro Empresarial Santos. Rua Marcilio Dias. n• 170 Santos -
SP 

Centro Empresarial 2 de Julho- Torre 1-Salvador- BA 

Golden e Royal Tulip Brasllia Alvorada Hotel, SHTN. Trecho 1 
Lote 1-B -Brasília- DF 

Ed. Birmann 12, Rua Alexandre Dumas n• 1711 - São Paulo
SP 

201set 

30/set 

311ago 

20/set 

191set 

23/set 

07/nov 

311out 

011nov 

311ago 

311out 

31/out 

211out 

101set 

31/out 

31/oul 

20/sel 

221set 

201jul 

101nov 

30/set 

071nov 

221set 

31/ago 

28/out 

26/jul 

11/jul 

7.660 

5.482 

5.383 

4.560 

7.255 

2.700 

8.657 

11.448 

9.496 

13.704 

7.440 

14.670 

7.100 

7.120 

1.895 

6.610 

13.020 

10.860 

22.200 

184 

4.715 

8.060 

27.785 

6.535 

15.750 

84.892 

56.294 

8.071 

(294) 

207 

484 

307 

(245) 

(109) 

539 

648 

(204) 

86 

190 

(23Ó) 

110 

(880) 

(160) 

610 

(180) 

314 

(300) 

(16) 

241 

(230) 

(215) 

834 

1.925 

11.322 

(3.976) 

163 

26/set 212.783 (13.250) 

Ed. Cowan, Rua n mbiras. n• 1532 Centro - Belo Horizonte -
MG 
Ed. Funcef Center Av. Paulista, 1904/1912 Bela Vista -Silo 
Paulo-SP 

Ed. Goiania Corporate Financiai Center, Av.Anhaguera Rua 11 
Centro - Goiania - GO 

Ed. OAB, SaVSul Quadra 5 Bloco N - Brasllia- DF' 

17/jul 

111nov 

231ago 

NIA 

42.821 1.736 

10.719 2.680 

6.223 89 

1.560 

F L. 53 

43 30/out 7.954 1.019 33 

2 20/ago 5.275 (860) 30 

43 06/out 4.899 244 33 

43 23/out 4.253 583 33 

12 11/set 7.500 200 27 

12 26/ago 2.809 (242) 24 

2 31/ago 8.1 18 398 13 

2 14/set 10.800 (200) 30 

2 01/sel 9.700 1.700 30 

43 041set 13.618 9 33 

2 24/set 7.250 250 30 

2 08/set 14.900 900 30 

16 311ago 6.990 960 20 

12 05/set 8.000 240 41 

43 18/ago 2.055 143 43 

2 201ago 6.000 507 30 

2 121ago 13.200 450 30 

43 30/out 10.546 1.007 33 

20 20/out 22.500 1582 20 

38 01/set 200 (2) 41 

6 301oul 4.474 (140) 33 

2 251set 8.290 300 40 

2 02/jan 28.000 (200) 30 

12 221out 5.701 (786) 27 

13 31/ago 13.825 (525) 13 

2 101out 73.570 9.933 19 

5 101set 60.270 335 7 

17 30/set 7.908 710 22 

20 08/set 226.033 (6.297) 7 

17 30iset 41.084 2.780 22 

2 311ago 8.039 698 

20 1 1/set 6.134 539 

NIA N/ A 1.560 
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71 - Bairro Vila Real, Ed. Residencial Ejamar 
403-SC 

Pontes Câmara- 341 - J - Primavera, 
SP 

Rua Artur Renner 507. Progresso, MontenegroiRS 

Anhaguera, 

Rua Coronel Tamarindo, 1956 Bangu- Rio de Janeiro- RJ 

Rua da Concordia n• 405- Recife - PE 

475, Apto. 302, Bloco A, Ed. Piriapolos, 

apto 1061 - Etl. Mississipi -Vila Mariana -

Rua Germano Guther n• 631 Quadra 205 n• 36- São Paulo
SP 

Rua Getúlio Vargas, 36, apt 309, Ed. Bonanza, Guarapari/ES 

Rua J1, Qd. 20, lotes 6 e 7. setor Jao- Goiãnia/GO 

Rua Lauro Muller, n• 116 Botafogo- Rio de Janeiro - RJ 

Rua Theodoro Hollrup -181- Bloco D Apt 315- Ed. Casimiro 
de Abreu - Blumenau.SC 

Edifício São Paulo Headquarters - SP 

Av. Tancredo Neves, 148, Shopping lguatemi - Salvador - BA 

Av. Ceci , 1500 Jd. Mulinga - Tamboré Barueri São Paulo - SP 

• Processo de Alienaçao 

River Shopping, Av. Monsenhor Angelo Sampaio, 100 Centro
Petrolina - PE 

Shopping Center Barra, Av. Centenário, 2992 - Salvador - BA 

10/set 

30/set 

10/set 

26~ul 

21/jul 

21/out 

31/out 

21/sel 

1~ul 

20/set 

20/oul 

26{jul 

31/ago 

04/ago 

31/out 

08/ago 

31~ul 

31/ago 

31{jul 

22/ago 

24/out 

30/ago 

22/ago 

31/ago 

280 43 

22.625 (4.255) 

33.880 1.435 

10.277 592 

153.620 5.670 

289 20 

215 

400 (14) 

338 (54) 

1.850 (20) 

1.041 27 

373 41 

400 35 

800 (33) 

200 6 

215 8 

149 (20) 

692 539 

3.756 (79) 

203 5 

362.255 (60.285) 

53.220 (600) 

116.227 (650) 

37.950 3.350 

137.852 (6.748) 

169.092 6 .597 

80.980 (4.540) 

90.770 1.056 

56.853 (5.855) 

26.670 (750) 

211.836 (20.231) 

F L. 54 

20 27/out 237 12 42 

12 22/out 26.880 1.872 27 

43 30/out 32.445 2.537 22 

12 10/nov 9.685 415 27 

40 23/nov 147.950 (9.048) 40 

10 11/set 269 31 26 

2 10/ago 215 177 2 

16 18/set 414 369 8 

5 24/ago 392 240 35 

33 17/set 1.870 (70) 43 

12 26/ago 1.014 158 41 

2 14/ago 332 32 39 

20 21/sel 365 275 8 

19 N/A N/ A 

2 12/set 194 2 2 

33 18/set 207 136 7 

17 05/out 169 (1) 2 

5 N/ A NIA 

43 04/sel 3.835 3 33 

26 11/set 198 (23) 26 

2 30/set 422.540 5.997 30 

27 28/set 53.820 1.320 27 

13 30/set 116.877 6.773 13 

13 03/set 34.600 2.420 30 

13 11/set 144.600 5.100 30 

25 31/dez 162.495 2.385 13 

24 21/ago 85.520 4.270 40 

27 30/jul 89.714 (2.239} 7 

13 21/set 62.708 74 30 

24 02/sel 27.420 (780) 30 

13 30/set 232.066 5.891 30 
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Shopping Center Pátio Paulista, Rua Treze de Maio, 1.947 Bela 
30/set 269.829 (33.747) 25 31/ago 305.400 10.200 Vista - São Paulo - SP 

Expansilo 11 Shopping Cenler Pâtio Paulista Etapa 1 - SP 30/set 30.225 4.553 25 N/ A 

Expansão 11 Shopping Center Pátio Paulista Etapa 2- SP 30/set 13.487 2.032 25 N/ A 

Shopping Center Praça da Moça, Rua Manoel de Nóbrega, 712 31/ago 150.662 (11 .810) 13 28/ago 162.473 (4.107) - São Paulo - SP 

Shopping Conjunto Nacional. SCN- Brasllia - DF 31/ago 146.000 (5.000) 13 10/sel 151 .000 2.200 

Shopping Pâtio Belém, Travessa Padre Eutlquio, 1078 - Belém 
30/sel 105.726 (10.551) 13 27/ago 116.277 (8.560) - PA 

30/sel 54.796 (5.016) 13 28/set 59.812 (673) 

com Ruas 36 e 37 31/ago 46.700 (1.300) 13 07/ago 48.000 900 

31/ago 
Golden e Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel , SHTN, Trecho 1 
Lote 1-B -Bras !lia - DF 77.094 (10.424) 13 31/ago 87.518 (6 .. 232) 

31/ago 61.420 2.890 13 28/set 58.530 3.530 

-Angra 30/set 118.000 (520) 13 14/set 118.520 7.950 

Hotel Golden Tulip Porto Vitoria, Av. Nsa. dos Navegantes. 635 
- Viloria - ES 

31/ago 14.105 (1.141) 13 08/sel 15.246 1.008 

30/set 78.000 (7.665) 13 27/out 85.665 1.575 

31/ago 493.200 (13.900) 13 31/ago 507.100 12.600 

Total Consolidado lnvestomento lmobdiaTIO I I 4 960 807 I (165 292) I I I 5 089 811 197 250 I 

ACP Empreendimentos Lida. 

2 A liprandini Assessoria e Avaliações Ltda 

3 Ataka Engenharia S/S Ltda 

4 Avalíbens Engenharia e Avalíação Patrimonial Ltda. 

5 B Porto Engenharia 

6 Berg Consultoria lmobflfária Ltda. 

7 Beta Place Engenharia de Avaliações Ltda. 

8 Bsg Engenharia Patrimonial 

9 Conenge Consultoria Eng• Econômica Aval. Perfcias Lida. 

10 Construpófis Construções Lida. 

11 Construtora Silva Lima Lida. 

12 Consul Patrimonial 

13 Contruccl Rossi e Rizzi Eng. e Avaliações Ltda. 

14 Correia Lima Engenharia Lida. 

15 Danielle Godoy Franca Me 

16 Empnehendere Engenharia Lida. 

17 ENGEA Engenharia, Avaliações e Consultoria Lida. 

18 Escritório de Engenharia Econômica Ltda. 

19 Exata Perlcias e Avaliações Lida. 

20 Galga Engenharia e Consultoria Lida. 

Avaliadores 

23 Hidd Engenharia Lida 

24 Magaldi Figueiredo Engenharia Lida 

25 Mercatto Assessoria e Avaliações Lida 

26 Oliveira Werchajzer Engenharia S/S Lida. 

27 P & F Arquitetura e Assessoria Lida 

28 Paulo Henrique Consultoria Lida. 

29 Paulo Paludo Eng. E Part. Ltda. 

30 Periteng Engenharia de Avaliações e Perfcias S/C Lida. 

31 Planex Engenharia Lida. 

32 Porto Mello Engenharia Lida. 

33 Praxis Avaliação Patrimonial Lida. 

34 Predictor Avaliações Patrimoniais e Consultoria Lida. 

35 Projetarte Proj. Eng. E Consl Lida. 

36 RB Serviços e Gerenciamento Lida. 

37 Real Valor Engenharia Lida. 

38 Redentor Engenharia Lida. ME 

39 Rossini Arquitetura, Comunicação e Comércio Ltda. 

40 Sistenge Engenharia Consultiva SS Lida. EPP 

41 Titânio Engenharia de Avaliações 

42 Valuer Engenharia de Avaliações Ltda. 

#~~~· ~ 
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Avaliadores 

21 H. Pagy Imóvel Ltda. 43 Zarique Consultoria e Assessoria Técnica Lida. 

22 Hexágono Engenharia Lida. 

1Ed. OAB, Sal/Sul Quadra 5 Bloco N - Brasília - DF- As salas 301 a 308 e 02 vagas de 
garagem do Edifício OAB foram alienadas em 2014 por R$ R$ 1.472, sendo o sinal de R$ 
53, primeira parcela no valor de R$ 219, a segunda e terceira parcela no valor de R$ 400, e 
o restante parcelado em 1 O vezes corrigido por INPC mais 5,5% a.a. Essa venda é objeto de 
investigação pela Operação Greenfield, por considerar que esse valor está subavaliado. 
Como esta investigação está em curso, esse imóvel não foi reavaliado em 2016, portanto, o 
saldo contábil representa o valor registrado no laudo de 2015. 

(f.S) Resultado da Reavalíação Imobiliária por planos 

Total 

REG/REPLAN 
Consolidado 

11.251 (828) 

719.046 7.841 

1.324.637 (52.748) 

1.849.983 (82.493) 

850.245 (35.704) 

4.763.496 (163.638) 

REGIREPLAN 
Consolidado 

REGIREPLAN 
SALDADO 

10.163 (748) 

649.494 7.082 

1.196.538 (47.641) 

1.671.038 {74.513) 

768.003 (32.251) 

4.302.762 (147.805) 

REGIREPLAN 
SALDADO 

2016 

REGIREPLAN Nao 
Saldado 

1.088 (80) 

69.552 758 

128.099 (5.107) 

178.945 (7.979) 

82.243 (3.454) 

460.734 (15.833) 

2015 

118 

7.573 

13.919 

29.994 

8.955 

60.647 

12.079 167 10.91 1 169 1.168 18 127 

711.205 31.520 642.412 28.471 68.793 3.049 7.490 

1.376.419 15.229 1.243.305 13.768 133.114 1.461 14.471 

1.909.153 39.863 1.724.484 36.007 184.669 3.856 20.107 

(g) Operações com participantes 

(g.1) Empréstimos 

REGIREPLAN 
EMPRESTIMO SALDADO 

Saldo Devedor 

Saldo Vencido 

Consolidado 

2016 

TOTAL 

(9) 135 (10) 11.504 (847) 

83 8.602 94 735.221 8 .017 

(561) 15.847 (631) 1.354.402 (53.940) 

714 25.108 {538) 1.905.085 (82.317) 

(376) 10.172 (427) 869.372 (36.508) 

(145) 59.961 (1.509) 4.884.105 (165.292) 

TOTAL 

2 145 2 12.351 191 

332 8.508 377 727.203 32.229 

148 16.466 182 1.407.356 15.559 

420 22.640 477 1.952.100 40760 

13.240 

Perda 

L?~~~- i ;:t 
I 



• lT 
FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 em milhares de reais 

EMPRESTIMO 

25%- atraso de 61 a 120 dias 

50% - atraso de 121 a 240 dias 

75% - atraso de 241 a 360 dias 

dias 

EMPRESTIMO 

Saldo Devedor 

Saldo Vencido 

Provisão para Perda 

25%- atraso de 61 a 120 dias 

50%- atraso de 121 a 240 dias 

75% - atraso de 241 a 360 dias 

1 00% - acima de 360 dias 

Total 

REG/REPLAN 
SALDADO 

Consolidado 

REG/REPLAN 
SALDADO 

Consolidado 

1.338.369 

6.622 

(19.080) 

(673) 

(2.753) 

(2.786) 

_112.86~ 

1.325.911 

2016 

2015 

REG/REPLAN 
SALDADO 

1.262.426 

4.977 

(16.337) 

{599) 

(2.638) 

{2.746) 

(10.353) 

1.251.066 

(g.1.1) Movimentação da provisão para perda 

REG/REPLAN 
NÀO SALDADO 

75.943 

1.645 

(2.7~ 

(74) 

{115) 

(40) 

_12.51§1 

74.844 

F L. 57 

REB Consolidado 

(242) (1.665) 

NOVO 
PLANO 

REB Consolidado 

919.545 148.032 2.405.946 

5.452 1.782 13.856 

_123.21~ _16.22~ (48.516) 

(1.474) (239) (2.387) 

(6.689) (1 .509) (10.950) 

(6.657) (1.508) (10.951) 

_18.39~ _12.964_1 (24.229) 

901.781 143.594 2.371.286 

Plano de Benef1c1os I Saldo 2015 I Constituição I Atuallzaçao I Mudança de I Revcrsao I Saldo 2016 
Fa1xa 

REG/REPLAN Consolidado (19.08!ll (4.297) (25ª-i _12.11~ 9.311 (16.442) 

REG/REPLAN Saldado (16.337) (4.191) (173) (2.014) 8.015 (14.699\ 

REGIREPLAN Não Saldado {2.74~ _110~ _l8ID_ _110~ 1.295 (1.743) 

Novo Plano (23.216) {16.448) 9 (4.360} 14.861 (29.154) 

REB (6.220} (2.275) (21) (957) 4.487 (4.986\ 

TOTAL (48.516) _1_23.02~ _127~ J!.434~ 28.658 (50.582) 

A reversão da provisão para perdas foi impactada pela baixa dos contratos inadimplentes 
como perda efetiva, no montante de R$ 32.720 (R$ 21.311 em 2015}. 

(g.2) Financiamento Habitacional 

2016 

Fonanciamento Habitacional 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 

REB Consolidado 
Consolidado Saldado Não Saldado 

Saldo devedor 35.347 32.282 3.065 418 35.765 

Saldo Vencido 275.617 251.708 23.909 3.270 278.887 

Provisão para Perda' (301.984) (275.799) (26.185} (3.584) (305.568) 

25%- atraso de 61 a 120 dias (97) {89) (8) (1) (98) 

50% - atraso de 121 a 240 dias {473) (432) (41) (6) (479) 

75% - atraso de 241 a 360 dias {1.033) (943) (90) (12) (1.045) 

100% -acima de 360 dias (300.381) (274.335) (26.046) (3.565) (303.946) 

Provisão desc. Saldo Devedor (3.758) (3.432) (326) (44) (3.802) 

Total 5.222 4.758 463 60 5.282 

2015 
REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN 

Fonanc1amento Hab1tac1onal Consolidado Saldado Nao Saldado REB Consolidado 

Saldo devedor 44.098 40.274 3.824 522 44.620 

Saldo Vencido 241 .165 220.250 20.915 2.861 244.026 

Provisão para Perda' (273.333) (249.632) (23.701) (3.244) 

~··~ ~~~~ ~ \~' 
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2015 

REG/REPLAN 
Consolidado 

25% - atraso de 61 a 120 dias (33) (30) (3) o (33) 

50%-atrasode 121 a 240dias (159) (145) (14) (1) (160) 

75% -atraso de 241 a 360 dias (40) (37) (3) o (40) 

100%-acima de 360 dias (273.101) (249.420) (23.681) (3.243) (276.344) 

Provisão desc. Saldo Devedor (6.464) (5.904) (560) (77) (6.541) 

Total 5.466 4.988 478 62 5.528 

(g.2.1) Movimentação da provisão para perda 

Plano de Benef1cios I Saldo 2015 I ConstitUiçao I Atuahzaçao I Mudança de Fa1xa I Reversao I Saldo 2016 

REG/REPLAN Consolidado 273.333 2.899 38.320 265 (12.833) 301.992 

REGIREPLAN Saldado 249.632 2648 34.997 242 (11 .720) 275.799 

REGIREPLAN Não Saldado 23.701 251 3.323 23 (1 .113) 26.185 

REB 3.244 32 456 3 (151) 3.584 

Total 276.577 2.931 38.776 268 (12.984) 305.568 

A carteira de financiamento habitacional está fechada a novas concessões desde novembro 
de 1996. 

Em 2016, foram liquidados 45 contratos (58 em 2015), totalizando o recebimento de R$ 
1.332 (R$ 954 em 2015). O desconto concedido sobre a liquidação antecipada foi de R$ 
1.928 (R$ 1.474 em 2015). 

A quantidade total de contratos da carteira em 2016 é de 549 (594 em 2015), desse total , 
511 estão inadimplentes (528 em 2015). 

(h) Outros realizáveis 

2016 . . . . . - . . .... 
Valores a Receber 4.987 4.626 361 5.040 

Total 4.987 4.626 361 5.040 

Referem-se aos precatórios relativos à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, 
correspondente ao período entre fevereiro de 1987 e fevereiro de 1992, sobre investimentos 
em renda fixa e variável. O saldo é atualizado por IPCA-E mais juros simples de 6 % a.a., 
em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse saldo corresponde à última 
parcela, a qual foi recebida em março de 2017. 

5.4 Ativo permanente 

O ativo permanente é registrado exclusivamente no Plano de Gestão Administrativa. 

(a) Imobilizado 

Descrição Saldo 2015 Aqu1s1ções Reavahaçao Ba1xas (-,A) Deptrecla!ào Saldo 2016 
mor 1zaçao 

Máquinas e equipamentos 

Computadores 

Móveis e utensllios 

Veiculos 

505 

1.393 

981 

77 

48 

1.768 

14 

461 

(158) 394 
(37) (776) 2.348 

(244) 751 

77 

(493) 605 

)p( 
Direito de uso de telefone 

Software- Imobilizado (i) 

Imóveis (ii) 
636 

50.623 (2.587) 

r# ~v ~\t1 \. ~ 1 ~~'t 
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(i) Refere-se a softwares necessários ao funcionamento dos hardwares, nos termos da NBC 
TG 04 Resolução CFC n° 1.303/2010. 

(ii) O imóvel registrado no ativo imobilizado corresponde às safas do 12° e 13° andares, lojas 
125, 130 e 135 e 82 e vagas de garagem do Edifício Corporate Financiai Center, situado na 
quadra SCN 02 Bloco A, Asa Norte, Brasífia/DF. 

A reavaliação foi efetuada pela empresa Gaiga Engenharia e Consultoria Ltda., com 

resultado negativo de R$ 2.587. Em 2015 foi reavaliado pela empresa Beta Pface 
Engenharia de Avaliações Ltda., com resultado negativo de R$ 1.117. 

(b)Ativo intangível 

Descriçao Saldo 2015 Aquosoçoes Baoxas ( - ) Depreciação I 
Amortização 

Software 3.212 

Desenvolvimento de Software 1.180 

Total 4.392 

5.5 Exigível operacional 

(a)Gestão previdencial 

Descroçao 
REG/REPLAN REG/REPLAN 
Consolidado Saldado 

Beneficios a pagar (i) 27.460 323 

Retenções a recolher (ii) 32.196 29.219 

Outras exigibilidades (iii) 32.717 24.434 

Total 92.373 53.977 

Descroção 
REG/REPLAN REG/REPLAN 
Consolidado Saldado 

Beneficios a pagar (i) 26.415 304 

Retenções a recolher (ii) 69.449 62.180 

Outras exigibilidades (iii) 24.370 18.558 

Total 120.234 81.042 

1.286 (88) (2.492) 

84 - -
1.370 (88) (2.492) 

2016 

REG/REPLAN 
Novo Plano REB 

Não Saldado 

27.137 173 567 

2.977 2.679 428 

8.282 12.418 841 

38.396 15.270 1.836 

2015 

REG/REPLAN 
Novo Plano REB 

Na o Saldado 

26.111 363 52 

7.269 1.498 1..293 

5.813 8.911 730 

39.193 10.772 2.075 

Saldo 2016 

1.917 

1.264 

3.182 

Consolidado 

28.200 

35.303 

45.976 

109.479 

Consolidado 

26.830 

72.240 

34.011 

133.081 

(i) Composto em sua maior parte pelos valores de reserva de poupança a pagar a ex
participantes no valor de R$ 27.067 (R$ 26.067 em 2015), que se desligaram da CAIXA e 

não se enquadram na presunção do Benefício Proporcional Diferido, conforme Resolução 
CGPC n° 06, de 30 de outubro de 2003. 

(ii) Representam as retenções de imposto de renda retido na fonte incidente sobre as 
aposentadorias, pensões e resgates de contribuições. 

(iii) Composto em sua maioria pelos repasses de valores pela CAIXA, relativos às 

condenações judiciais imputadas à Patro;;: Cf;\e~tio~ a destin~ãot 
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(b)Gestão administrativa 

Plano de Gestâo Admmostratova 

Emissor 2016 

Contas a pagar (i) 

Retenções a recolher (11) 

Outras exigibilidades 

Total 

2015 

10.704 9.577 

5.115 4.587 

3 275 

15.822 14.439 

(i) Representa os valores a pagar, principalmente, a fornecedores no valor de R$ 4.171 (R$ 

2.468 em 2015) e a provisão para férias dos empregados FUNCEF no montante de R$ 
5.482 (R$ 5.231 em 2015). 

(ii) Composto pelas retenções incidentes sobre a folha de pagamento de empregados e 
sobre serviços prestados por terceiros. 

(c) Investimentos 

2016 

Em1ssor 
REGIREPLAN REGIREPLAN REG/REPLAN Novo 

REB PGA 
Consolidado Saldado Nao Saldado Plano Consolidado 

Créditos Privados e Depósitos 17 15 1 - - - 17 
Ações (i) 114.609 100.169 14.440 38.508 6.116 - 159.233 
Fundos de Investimentos (ii) 864.856 752.992 111.864 243.298 51.713 4.319 1.131.467 
Investimentos Imobiliários (iii) 8.076 7.296 780 84 98 - 8 .. 258 
Empréstimos 1.113 422 691 309 28 - 1.450 
Financiamento Habitacional 575 525 50 - 7 - 582 
Outras Exigibilidades 1.123 849 274 - 31 - 1.154 

Total 990.368 862.268 128.101 282.199 57.993 4.319 1.302.161 

2015 

Emossor 
REGIREPLAN REGIREPLAN REGIREPLAN 
Consolidado Saldado Na o Saldado 

Ações 5.775 4.992 782 219 129 6.122 
Fundos de Investimentos (11) 1.014.604 895.333 119.270 375.172 62.105 3.185 1.416.382 
Investimentos Imobiliários (iii) 7.752 7.003 748 831 307 8.890 
Empréstimos 1.071 385 686 325 53 1.450 
Financiamento Habitacional 627 572 54 7 634 
Outras Exigibilidades 

(i) Contém o valor de R$ 152.910 para manter o percentual de participação de 10% nas 
ações da empresa Norte Energia, tendo em vista que foi considerado esse percentual para 
precificação do ativo pela metodologia valor de liquidação. Vide Nota 5.3 (I) (b). 

(ii) Refere-se a quotas a integralizar de fundos de investimentos. 

(iii) Incluem valores referentes a obrigações contratuais relativas a construções de imóveis 
ou expansões de empreendimentos. 

5.6 Exigível Contingencial 

O exigível contingencial registra as prováveis perdas que os planos de benefícios venham a ~ 
sofrer, especialmente, em razão de decisões judiciais que lhes sejam desfavoráveis. A ''/\ 
Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e das demandas judiciais pendentes, ronsiderou nece#;:~Y~par1s proi ssot 
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ajuizados, relacionados às áreas trabalhistas, previdenciais e investimentos, em montante 
considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. 

Os critérios utilizados para mensurar as estimativas dos desembolsos futuros para os 
processos da gestão previdenciária levam em conta as fases do respectivo processo. Na 
fase de conhecimento, o valor da provisão é elaborado de acordo com a natureza do objeto 
e da jurisprudência dos tribunais, considerando os impactos financeiros e atuariais. Para os 
processos em fase de execução é utilizado o valor calculado no respectivo processo. Para 
os processos de natureza civil (gestão de investimentos) utilizam os valores atribuídos à 
demanda. 

A FUNCEF e a CAIXA assinaram acordo no qual a Patrocinadora assume a 
responsabilidade pela cobertura de objetos específicos que, em decorrência do acordo, 
foram classificados com probabilidade de perda remota. 

Em 2016, a FUNCEF respondia judicialmente a 12.878 ações judiciais (12.830 em 2015). 

(a)Movimentação do exigível contingencial- perda provável 

Consolidado Sa ldo 2015 Entrada Ba1xa Reclass1f1cação' Atualização Sucumbéncia Saldo 2016 

Previdencial (i) 1.865.290 16.102 (54.759) 172.717 261 .137 2.174 2.262.660 

Investimento (ii) 124.897 211 - 14.934 15.603 2.371 158.016 

Administrativo (iiil 8.314 - (16) - 645 19 8.962 

Total 1.998.501 16.312 (54.774) 187.651 277.384 4.564 2.429.638 
1 As reclassificações incluem as alterações de valor provisionado, expectativa de perda e inclusão de litigantes, e decorrem, 
em sua maioria, dos processos que entraram em fase de execução. 

Do total de R$ 54.774 revertidos por baixa (R$ 88.006 em 2015), R$ 48.918 (R$ 72.564 em 
2015) foram referentes a decisões favoráveis à Fundação e R$ 5.857 (R$ 15.442 em 2015) 
com desfechos desfavoráveis, cujas condenações em 2016 totalizaram R$ 1.341 , referente 
aos processos de polo passivo. 

(i) Gestão previdencial: a Fundação é parte passiva em ações ajuizadas por participantes, 
aposentados, sindicatos e entidades associativas relacionadas à atividade laboral na 
Patrocinadora, que na sua maioria tem por objeto a majoração de benefícios, resgates de 
contribuições e expurgos inflacionários sobre resgate. 

(ii) Investimentos: em sua maioria são ações relacionadas à carteira de investimentos 
imobiliários, tendo como principal objeto a relação contratual, bem como financiamento 
habitacional e empréstimos a participantes. 

(iii) Gestão administrativa: refere-se a ações trabalhistas de ex-empregados relacionados à 
atividade laboral e de ex-prestadores de serviços, bem como processos de natureza 
tributária. 

( a.1) Saldo provisionado por plano de benefícios e PGA dos processos classificados como 
perda provável: 

2016 
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2016 

2015 

C . . . REG/REPLAN 
ontmgenclas Consolidado 

Previdenciários 

(b) Movimentação do Passivo contingente - perda possível 

As ações classificadas como de perdas possíveis totalizaram R$ 12.777.178 em 31 de 
dezembro de 2016 (R$ 7.631.171 em 31 dezembro de 2015), com destaque para as ações 
coletivas referente ao objeto CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de 
Mercado, com acréscimo de R$ 4.462.830, incluindo valores financeiros e atuariais, sendo 
que apenas para as ações de natureza previdencial contém valores atuariais. De acordo 
com as normas contábeis, não há constituição de provisão para essas contingências. 

As principais demandas previdenciais do passivo contingencial são a inclusão da parcela 
variável de equiparação a mercado- CTVA- no benefício de prestação continuada, bem 
como a incorporação de horas extras, sétima e oitava horas ao benefício. 

Consolidado I Saldo 2015 Entrada Ba1xa Reclass•f•caçao' Atualização Saldo 2016 

Previdencial 6.815.451 323.277 1378.785) 4.360.987 885.496 12.006.426 

Investimento 814.851 24.940 133.878) (139.684) 102.963 769.192 

Administrativo 869 1.105 (117) 1459) 161 1.560 

Total 7.631.171 349.323 (412.780) 4.220.843 988.620 12.777.178 - - .. .. 
' Alteraçoes da class1ficaçao da probabilidade de perda, valor e mclusão de litigantes, e decorrem, em sua ma1ona, dos 
processos que entraram em fase de execução. 

Passivo 
Contingente 

Previdenciários 

5. 7 Patrimônio social 

(a) Provisões matemáticas 

2016 

As reservas matemáticas relativas aos Benefícios Definidos são determinadas com base em 
cálculos atuariais efetuados por atuário interno e atestadas por empresa de consultoria 

contratada para essa finalidade 

47 
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2016 

Ativo 
REG/REPLAN REG/REPLAN 
Consolidado Saldado 

Benefícios Concedidos 38.527.342 35.044.068 

Beneficio definido - Programado 34.425.448 31.361.654 

Benefício definido - Não Programado 4.101 .894 3.682.414 

Benefícios a Conceder 20.313.594 17.805.828 

Beneficio definido - Programado 20.267.891 17.768.689 

Beneficio definido -Não Programado 45.702 37.139 

(-)Provisões matemáticas a Constituir (I) (9.248.043) (9.248.022) 

( - ) Serviço passado (21) . 
( -)Déficit Equacionado 2014 {2.403.016) (2.403.016) 

( - ) Déficit Equacionado 2015 (6.845.006) (6.845.006) 

Total 49.592.892 43.601.874 

2015 

Ativo 
REG/REPLAN REG/REPLAN 
Consolidado Saldado 

Benefícios Concedidos 33.375.132 30.233.752 
Beneficio definido- Programado 29.611.101 26.879.819 
Beneficio definido- Não Programado 3.764.031 3.353.934 

Benefícios a Conceder 19.986.783 17.516.955 
Contribuição Definida . . 
Beneficio definido - Programado 19.930.864 17.470.655 
Beneficio defin'ido- Não Programado 55.919 46.300 

{ - ) Provisões matemáticas a Constltulr(l) 
(2.265.948) (2.265.892) 

( - ) Serviço passado (56) . 
(-)Déficit Equacionado 2014 (2.265.892) (2.265.8921 

Total 51.095.967 45.484.815 

REGIREPLAN Novo 
REB Consolidado Na o Saldado Plano 

3.504.873 818.052 313.839 39.680.832 

3.083.634 524.882 208.510 35.178.680 

421.239 293.170 105.329 4.502.153 

2.486.161 10.120.172 1.276.719 31.688.881 

2.477.687 10.120.172 1.276.719 31.643.267 

8.474 . . 45.613 

(21) . . (9.248.043) 

(21) . . (21) 

(2.403.016) 

(6.845.0061 

5.991.013 10.938.224 1.590.559 62.121.670 

REG/REPLAN Novo 
REB Consolidado 

Nào Saldado Plano 

3.141.380 575.452 273.160 34.223.744 

2.731.282 393.672 181.418 30.186.191 

410.098 181 .780 91.742 4.037.553 

2.469.828 7.964.549 1.102.419 29.053.751 

. 7.964.549 1.102.419 9.066.968 

2.460.210 . . 19.930.864 

9.619 . . 55.919 

(56) . . (2.265.948) 

(56) . . (56) 

. . . (2.265.8921 

5.611.152 8.540.001 1.375.578 61.011.546 

(i) Refere-se aos Planos de Equacionamentos para a cobertura dos déficits acumulados até 
2014 e 2015 no plano REG/REPLAN, modalidade saldada. Salienta-se que, após a 
aprovação do equacionamento de 2014 pelo Conselho Deliberativo, pela Patrocinadora e 
pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, e do 
equacionamento de 2015 no Conselho Deliberativo da Fundação, a PREVIC emitiu a Nota 
Técnica n° 1191/2017/PREVIC, de 23.03.2017, no sentido de enquadrar as contribuições 
dos assistidos como contribuições normais, nos termos da legislação. 

Esse posicionamento apresentou a necessidade de revisão da paridade contributiva do 
equacionamento de 2014 e 2015, pois, na aprovação dos equacionamentos, as 
contribuições dos assistidos foram excluídas do contexto da contribuição normal. Na 
modalidade saldada, a revisão do equacionamento, aprovada pelo Conselho Deliberativo, 
manteve a paridade contributiva, considerando que no conceito de contribuições "normais", 
cuja finalidade principal está centrada na formação de reservas para o pagamento de 
benefícios previdenciários. Encontram-se alocadas, também, as contribuições dos ~ 
participantes/assistidos e da Patrocinadora destinadas à cobertura das despesas · l\ 
administrativas, as contribúiçôes-vertittas ao Plarnr-- correspondem às taxas de 
administração, cuja destinação direta será a manutenção das atividades previdenciárias, 
porquanto nesta modelàgem=e=~efí~e=ei'leeftt-Fa- saldado (definido) e o risco ~ 

mensurado, exigindo-se.6õiÃÕ:eõill~õõa~~:o ~citária~ "'f 
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Nesse sentido, a FUNCEF observa, para fins de apuração da proporção contributiva 
regulamentada por meio do art. 29 da Resolução CGPC 26/2008, o entendimento acima, em 

conformidade com o posicionamento da PREVIC, manifestado por meio da Nota Técnica n° 

1191/2017/PREVIC, de 23.03.2017, no sentido de manutenção da paridade das 

contribuições normais em relação ao grupo Saldado do plano REG/REPLAN, baseado no 

custeio paritário destinado à cobertura da despesa administrativa, considerada em sentido 

amplo como contribuições normais. 

O plano de equacionamento estabelece a implementação de contribuições extraordinárias 
paritárias da Patrocinadora, dos participantes, aposentados e pensionistas no percentual de 
2,78% para o exercício de 2014, 7,86% para o exercício de 2015, sobre os benefícios 
saldados, atualizados pela meta da modalidade do plano e com reavaliação atuarial anual. 

A vigência das contribuições do equacionamento de 2014 iniciou-se em maio de 2016 e as 
do equacionamento de 2015 foram aprovados pelos órgãos estatutários da Fundação e 
estão em tramitação com a Patrocinadora e os órgãos de controles, com a aplicação da 
amortização no prazo máximo permitido correspondente a uma vez e meia a duração do 
passivo do grupo saldado, podendo se estender em até 208 meses para o exercício de 2014 
e 211 meses para o exercício de 2015. Esses prazos poderão se encerrar antes, 
considerando a possibilidade de reversão do resultado deficitário em exercícios posteriores, 
inclusive eventuais êxitos em ações regressivas contra dirigentes ou terceiros que tenham 
dado causa ou prejuízo ao Plano de Benefícios. 

A ocorrência de novos resultados deficitários, sujeitos ao equacionamento, deverá ser 
formalizada por meio de planos de equacionamentos específicos ao ano a que se referir, 
sujeitos à aprovação pelo Conselho Deliberativo da Fundação, Patrocinadora e SEST. 

As principais premissas e hipóteses atuariais adotadas em 2015 e 2016: 

Tábua de Mortalidade Geral 

Idade de entrada em aposentadoria 

A maior idade entre 
a atual e 53 anos, se 
do sexo masculino, 
ou 48 anos. se 
feminino. 

Biometncas 

Demognlflca 

Experiênda Entrada 
em Aposentadoria 
REGIREPLAN NAo 
Saldado M&F. 

RP-2000 M&F (·20%) 

A maior idade entre 
a atual e 55 anos. 

A maior idade entre a 
atual e 55 anos, se do 
sexo masculino, ou 52 
anos, se feminino; 

NA 

~* 
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Ativos 

Idade do cônjuge 

Assistidos 

Idade de entrada em aposentadoria 

Ativos 

Idade do cônjuge 

Assistidos 

{b) Equilíbrio técnico 

Eqwllbno Tecmco 

Déficit Acumulado até 31/1212015 

Déficit /2016 

Déficit Antes do Equaclonamento 

Equacionamento déficit 2015 

Déficit Acumulado 31/12/2016 

Compos1çao Fam•llar 

85% Casados se Homem, 60% Casadas de Feminino. 

- 5 anos à esposa I+ 2 ano ao esposo 

O maior entre a 
idade atual e 53 
anos, se do sexo 
masculino, ou 48 
anos se feminino. 

Demograf1ca 

O maior entre a idade 
atual e 55 anos. se 
do sexo masculino, 

ou 52 anos, se 
feminino. 

Compos1çao Fam11lar 

Oep. Reais 

IN PC 

55 anos 

O maior entre a idade 
atual e 55 anos, se do 
sexo masculino, ou 52 

anos, se feminino. 

80% Casados se Homem, 70% Casadas de Feminino. 

- 4 anos à esposa I + 1 ano ao esposo 

Dep. Reais 

Defici t Acumulado 

REG/REPLAN REG/REPLAN REGIREPLAN Novo 
REB Consolidado Saldado Na o Saldado Plano 

(12.260.4591 (10.712.534) (1 .547.926) (97.207) (2.950) 

(6.115.824 I (5. 755.7081 (360.110) {68.220} {13.736) 

(18.376.284) (16.468.242) (1.908.036) (165.427) (16.686) 

6.080.105 6.080.105 . . . 
(12.296.179) (10.388.137) (1 .908.0361 (165.4271 (16.686) 

FL.65 

NA 

Consolidado 

(12.360.616) 

(6.197.774) 

(18.558.391) 

6.080.105 

(12.478.286} 

No REG/REPLAN Saldado, o déficit no exercício foi influenciado, principalmente, pelos 
fatores abaixo destacados: 

• rentabilidade dos investimentos de 4,67% no ano, frente à meta atuarial de 12,58% 
(INPC + 5,63% a.a.), principalmente pelo segmento de investimentos estruturados. Com 
impacto negativo de R$ 2.903.437 no déficit do exercício. Vide Nota 5.9. 

• evolução do passivo atuarial acima da meta atuarial em 3,88%, correspondente a um~ 

impacto negativo de, aproximadam;;:~~ ~ 

1 
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• contencioso jurídico previdencial, que registrou uma evolução patrimonial de 23,14% 
nos provisionamentos contingenciais, equivalente a R$ 162.991 acima da meta atuarial. 

• relação entre a evolução do passivo e do ativo: esse impacto negativo, correspondente 

a R$ 721.057, é gerado pelo fato de os ativos de investimentos, que têm o objetivo de 

atingir a meta atuarial, possuírem a mesma referência de crescimento das obrigações 

com seus participantes (reservas matemáticas e exigível contingencial), assim, no caso 

de os investimentos partirem de um saldo menor que o valor das reservas matemáticas, 

ou seja, deficitário, mesmo que ambos rendam ou sejam evoluídos pela meta atuarial, o 

valor desse gap aumentará no mesmo percentual. 

No REG/REPLAN Não Saldado, o déficit no exercício foi influenciado, principalmente, pelos 

fatores a seguir destacados: 

• performance dos investimentos, que se realizou abaixo da meta atuarial de 12,62% 

(INPC + 5,67% a.a.) em comparação á rentabilidade em 5,87%, sobretudo pelo segmento 

de investimentos estruturados. Com impacto negativo de R$ 282.239. Vide Nota 5.9. 

• relação entre a evolução do passivo e do ativo, correspondente ao impacto negativo 
de R$ 198.483. 

• em contrapartida, o passivo atuarial evoluiu abaixo da meta, com impacto positivo no 

resultado do exercício em R$ 141.304. 

No Novo Plano, o déficit no exercício foi influenciado, principalmente, pelos fatores abaixo 

destacados: 

• relação entre a evolução do passivo e do ativo, correspondente ao impacto negativo 

de a R$ 12.249. 

• evolução do passivo atuarial (Benefícios Concedidos) acima da meta em 1,25%, 

correspondente a R$ 7.513. 

• o desempenho dos investimentos foi de 12,37%, frente á meta atuarial de 12,58% 

{INPC + 5,63%), essa diferença impactou negativamente o resultado em R$ 2.149. 

Novo Plano ex-PMPP: 

• relativamente á massa ex-PMPP, o resultado do exerc1c1o foi impactado 

principalmente pela majoração das reservas matemáticas em função da efetivação das 
revisões do INSS pela aplicação da OS 614/98, implicando na evolução do passivo 

atuarial acima da meta em R$ 57.608. 

• contencioso jurídico registrou uma evolução de 90,21% nos provisionamentos 

contingenciais, totalizando R$ 17.195 acima da meta atuarial. 

• em contrapartida houve o registro do valor a receber da CAIXA referente ao contrato 

de integralização de reservas para cobertura de compromisso com o grupo de assistidos 

do extinto fundo/PMPP no montante de R$ 36.104. ~ 
• o resultado deficitário acumulado da massa decorre exclusivamente do contencioso 

judicial, no mon~nte de R$ 435:;;al e~~;: i~~atroci~ot 
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devendo ser tratado até o final de 2017, seja pela formalização e cobertura da CAIXA. 
seja pela aprovação de plano de equacionamento, nos termos da legislação vigente. 

No REB, o déficit no exercício foi influenciado, principalmente, pelos fatores abaixo 
destacados: 

• resultado dos investimentos em 9,54% no ano, frente a meta atuarial de 12,48% 
(INPC + 5,54% a.a.), principalmente pelo segmento de investimentos estruturados. Vide 
Nota 5.9. 

(b.1) Equilíbrio técnico Ajustado 

Apuraçao do Equ1lobno Tecmco Ajustado para fms de Equac1onamento 

Def1cit Tecn1co Ajuste de EqUJiobno Tccn1co 
Excedente ao Lim1te do 

Planos de BenefiCIOS Def1c1t Tecmco 
Acumulado precificação (1) AJustado 

Ajustado (1i) 

REGJREPLAN Consolidado (12.296.179} 1.499.807 (1 o. 796.372} (6.642.214) 

REG/REPLAN Não Saldado (a) (1.908.036) 131.886 (1.776.150) (1.214.792) 

REG/REPLAN Saldado (10.388.137) 1.367.921 {9.020.216) {5.427 .422) 

Novo Plano (121.922} 121.131 (791) -

Novo Plano EX-PMPP (b) {43.506) 3.293 (40.213) (36.534) 

REB {16.686) 33.824 17.138 -

Consolidado (12.478.287} 1 .658.054 (10.820.233) (6.678.748) 

(i) corresponde ao ajuste de precificação entre o valor dos títulos públicos federais atrelados 
ao índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação atuarial, e o valor 
contábil desses títulos, conforme disposto na Resolução CNPC n° 16/2014. Foram utilizados 
os títulos NTB-B, Nota 5.1 O (1.2). Ressalta-se que os ajustes de precificação correspondem 
a um resultado a realizar acima da meta atuarial e, embora sejam excluídos do montante 
deficitário para fins de equacionamento, não são objeto de registro contábil. 

(ii) valor correspondente aos resultados deficitários acumulados acima do limite estabelecido 
na Resolução CNPC n° 22/2015, sujeito à elaboração de Plano de Equacionamento a ser 
aprovado até dezembro de 2017. O déficit técnico acumulado totalizou 23,82% e 31,85% 
das reservas matemáticas, nas modalidades saldado e não saldado, respectivamente. A 
Resolução CNPC n° 22/2015 estabeleceu um limite de solvência, sendo esse percentual 
formado pelo valor da duração do plano em anos. deduzidos 4, correspondendo a 8,24% 
para a modalidade saldado e 9,37% para a modalidade não saldado do REG/REPLAN. 

(a)O Plano de Equacionamento do REG/REPLAN, na modalidade não Saldada, referente ao 
déficit acumulado até 2015, no valor mínimo de R$ 989.488 (principal) e R$ 1.046.818 
(atualizado pela meta), tem seu prazo normal para aprovação até dezembro de 2016. 
Embora a Fundação tenha aprovado, em função de posicionamento da PREVIC, em 
atendimento a solicitação do SEST, o qual incluiu a contribuição dos assistidos no conceito 
da contribuição normal, faz-se necessária a revisão em seu custeio para adequação da 
metodologia empregada. A aprovação e registro do valor a equacionar se dará ao longo do 
exercício de 2017, conforme cronograma formalizado por meio do Termo de Ajustamento de 

Conduta- TAC, firmado entre a FUN~REV~ \"\; 

1 
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Em se mantendo o equacionamento pelo mínimo relativo ao exerc1cJo de 2015, haverá 
necessidade de aprovação de equacionamento para o exercício de 2016, no montante 
mínimo de R$ 266 .061(principal) desde que não gere taxa de contribuição extraordinária 
inferior a 1%. 

(b) O déficit técnico acumulado decorre, exclusivamente do provisionamento do contencioso 
judicial, cuja responsabilidade pela cobertura está em tratativa com a Patrocinadora. Dessa 
forma, deverá ser efetuado acordo entre as partes com relação ao custeio do contencioso 
dessa massa até dezembro de 2017, ou deverá ser submetido a plano de equacionamento. 

5.8 Fundos 

(a)Fundos previdenciais 

2016 

REG/REPLAN REG/REPLAN 
Saldado Na o Saldado 

..... *HH**i 
Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de 
Cobertura (i) - - - - 21.017 21.017 

Fundo de Acumulação de Beneficios (i) 4.603.732 4.603.732 - - - 4.603.732 
Fundo de Beneficio de Risco (v) . . . 409 . 409 
Total 4.603.732 4.603.732 . 409 21.017 4.625.158 

2015 

Fundos REG/REPLAN REG/REPLAN REG/REPLAN Novo Plano REB Consolidado Consolidado Saldado Nao Saldado 
Fundo Mútuo para Garantia da Reserva de 
Cobertura (i) - - - . 15.960 15.960 

Fundo de Acumulação de Beneficios (li) 4.044.725 4.044.725 . . . 4.044.725 
Fundo de Beneficio de Risco (iii) . . . . 1.678 1.678 
Total 4.044.725 4.044.725 . 17.638 4.062.363 

(i) Previsto em regulamento do plano de benefício REB e constituído pela transferência da 
parcela do saldo de conta e parte patrocinadora não resgatável pelo participante, 
rentabilizado pelo resultado dos investimentos do plano, e tem como objetivo garantir as 
reservas matemáticas dos benefícios concedidos. 

(ii) Fundo previsto no REG/REPLAN modalidade saldado, corresponde à acumulação do 
valor individual dos benefícios devidos aos participantes elegíveis ao Benefício Programado 
Pleno enquanto não o requererem. O saldo é atualizado pelo INPC e convertido em 
benefício na concessão de aposentadoria no plano. 

(iii) Mantido pelo resultado do fluxo de entradas (contribuições em função do custo normal 
apurado por meio do Regime de Repartição de Capitais de Cobertura e parcela não 
resgatável da Patrocinadora) e saídas (concessões), acrescido da variação do resultado de 
investimento, dado pela cota do Plano. 

(b) Fundo administrativo 

Evoluçâo do Fundo Admmistrat1vo 2016 2015 

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 

1. Custeio da Gestão Administrativa 

Taxa de carregamento (i) 

Taxa de administração (il) 

Taxa de empréstimos (iii) 

Receitas Diretas 

Resultado Positivo dos Investimentos 

152.607 

202.821 

130.399 

54.231 

5.040 

6 

146.811 

168.138 

114.894 

36.075 

4.735 

53 

~'m~ 
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Evolução do Fundo Admrmstrativo 

Outras 

2.0espesas 

Administrativas 

Pessoal e Encargos (iv) 

Treinamentos/Congressos e Seminários 

Viagens e Estadias 

Serviços de Terceiros 

Despesas Gerais 

Depreciações e Amortizações 

Tributos 

Contingenciais 

3. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (1+2) 

Bl Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+31 

4. Ativo Permanente 

C) Fundo Administrativo destinado ao pagamento de despesas (B-4) 

2016 2015 

35 382 

(180.638) (162.342) 

(180.367) (161.428) 

(114.572) (101.400) 

(782) (761) 

(2.860) (2.341) 

(25.170) (23.623) 

(17.546} (14.948) 

(4.16g) (4.006) 

(15.269) (14.349) 

(271) (914) 

22.183 5.796 

174.790 152.607 

55.820 59.417 

118.970 93.190 

(i) taxa de carregamento: 4,25% incidente sobre as contribuições das patrocinadoras e dos 
participantes nos planos REG/REPLAN modalidade não saldado, Novo Plano e REB; 1 ,80% 
sobre os benefícios complementares dos aposentados do plano REB; 1,80% sobre os 
benefícios complementares dos aposentados do Novo Plano e REG/REPLAN modalidade 
saldado, sendo 0,90% pago pelos assistidos e 0,90% pago pela Patrocinadora. 

(ii) taxa de administração: o percentual de O, 10% incidente sobre os recursos garantidores 
dos planos de benefícios, posição de dezembro 2015. 

(iii) compreende ao percentual de 0,5% (0,6% em 2015) incidente sobre concessão de 
Empréstimos a Participantes. 

(iv) Segue os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da 
administração (Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo) em conformidade ao que 
determina a Resolução CFC n° 1.297/10: 

Descrrçao 2016 2015 

Beneficios de curto prazo' 

Beneficios p6s-emprego' 

Total 

' Considera remuneração e encargos; 
2 1ndui a quarentena paga aos ex-diretores. 

(b.1) Participação do Fundo Administrativo nos Planos 

6.276 

222 

6.498 

Plano 2016 2015 

REG/REPLAN Consolidado 

REG/REPLAN Saldado 

REG/REPLAN Não Saldado 

Novo Plano 

REB 

Total 

86.497 

81.120 

5.378 

81.510 

6.783 

174.790 

(c)Fundo de investimento- Fundo Garantidor de Quitação de Crédito- FGQC 

REG/REPLAN Saldado 

5.615 

34 

5.649 

74.580 

70.177 

4.403 

72.010 

6.016 

152.607 
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Plano Saldo 2015 Taxa Utthzação' 

REG/REPLAN Não Saldado 4.387 1.289 (831) 

Novo Plano 18.378 12.265 (12.890) 

REB 274 2.173 (1 .611) 

Consolidado 82.960 36.780 (32.561) 

Vide Nota 3.12 (iii) 

5.9 Rentabilidades e Meta Atuarial dos Planos de Benefícios 

REG/REPLAN Consolidado 

' Valor do menos o 
Meta Atuarial: REG/Replan Saldado- 2016: 12,58% 

REG/Replan Não Saldado - 2016: 12,62% 

REGIREPLAN Consolidado 

REG!Replan Não Saldado- 2015: 17,58% 

Meta Atuarial: Novo Plano -2016: 12,58%; 
2015: 17,54% 

2016 

2016 

REGIREPLAN Saldado 

2015 

REGIREPLAN Saldado 

Novo Plano 

FL.70 

Atualização Saldo 2016 

251 5.097 

1.885 19.638 

-7 829 

4.732 91.911 

REGIREPLAN Na o Saldado 

REGIREPLAN Nao Saldado 

2015 
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2015: 17,44% 

2016 

6 Partes relacionadas 

(a) Sumário das transações com a Patrocinadora CAIXA: 

2016 

COMPOSIÇAO REGIREPLAN REGIREPLAN REG•REPLAN 
Novo Plano 

Consolidado Saldado Nao Saldado 

ATIVOS 33.637.749 30.067.998 3.569.751 9.393.834 

Valores a Receber Nota 5.1 (a) 34.476 32.872 1.604 36.104 

Imóveis Locados à Patrocinadora 724.622 654.531 70.091 7.632 

Caderneta de Poupança 541 495 48 3 

Fundos Admlnlstraçlo e Ges11o CAIXA 5.664.290 5.115.980 548.310 520.644 

Fundo de Investimento em AÇOes 4.621 .822 4.228.835 392.987 26.012 

Fundo de lnvesl. em Partidpações 819.795 688.911 130.884 121.928 

Fundo de Investimento Imobiliário 28.868 26.063 2.805 8.226 

Fundo de Investimento Multimercado 32.283 25.860 6.423 273.988 

Fundo de investimento Referenciado . - -
Fundo de Investimento Renda Fixa 161.522 146.311 15.211 90.490 

Fundos Administração CAIXA 27.213.819 24.264.120 2.949.699 8.829.451 

Fundo de Investimento em AÇOes 2.131 .009 1.741.382 389.627 1.569.918 

Fundo de lnvesl em Direito Creditório 31 .092 12.897 18.195 22.234 

Fundo de lnvesL em Partid paÇOes 56.736 47.337 9.399 17.534 

Fundo de Investimento Multimercado 406.533 331.352 75.181 267.720 

Fundo de Investimento Renda Fixe 24.588.448 22.131.152 2.457.297 6.952.046 

PASSIVOS -4.606.884 -4.608.523 1.659 181 

Imóveis Locados à Patrocinadora 17.147 15.488 1.659 181 

_j-J_D&Hclt E:~~uaclonado (lU Nota 5.7 lal -4.624.011 -4.624.011 

RECEITAS 633.575 615.916 17.659 1.923 

Imóveis Locados à Patrocinadora 182.562 164.903 17.659 1.923 

Provisões Matemáticas a Constituir 451.013 451.013 o 
Despeaaa -162.421 -145.357 -17.063 -15.972 

Imóveis Locados á Patrocinadora -109.607 ·99.005 -10.602 -1.154 

Desp. com os Fundos de Investimentos ·52.814 -46.352 ~.461 -14.818 
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2015 

2015 

REB PGA Consolidado 

1.325.298 128.618 44.485.498 

5.612 76.192 

8.669 740.923 

7 551 

126.455 6.311.389 

59.034 4.706.867 

39.496 . 981.219 

1.509 . 38.603 

15.549 . 321.821 

-
10.867 262.879 

1.184.555 128.618 37.356.443 

240.675 . 3.941 .602 

1.174 - 54.499 

2.139 76.409 

22.892 - 697.145 

917.676 128.618 32.586.787 

205 . -4.606.478 

205 - 17.532 

-4.624.011 

2.184 . 837.682 

2.184 186.669 

. 451.013 

-3.790 -34 ·182.216 

·1.311 . -112.072 

· 2.479 ·34 ·70.144 
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2015 

Fundo de Investimento em Ações• 4.446.645 4.065.122 

Fundo de lnvest. em Participações 907.554 766.961 

Fundo de Investimento Imobiliário 29.668 26.785 

Fundo de Investimento Mullimercado 52.319 42.318 

Fundo de Investimento Referenciado 51.075 37.790 

381.522 33.397 

140.594 336.319 

2.883 8 .454 

10.001 181.658 

13.285 112.320 

(i) Inclui o Fundo Carteira Ativa 11, no montante de R$ 4.706.867. 

59.212 

41.366 

1.551 

15.577 

12.723 101.023 

(ii) Refere-se ao valor do déficit equacionado de responsabilidade da Patrocinadora. 

FL.72 

4.539.254 

1.285.239 

39.673 

249.553 

277.141 

Nos Fundos de Investimentos Multimercado, Referenciado, Renda Fixa e em Ações, a taxa 
de administração I gestão varia de O% a 1,004% a.a. Nos Fundos de Investimentos 
Estruturados, geralmente, há a cobrança de taxa única pela gestão e administração, que 
varia de 0,10% a.a. a 2,50% a.a. e nos Fundos de Investimentos em Direito Creditório as 
taxas de administração e gestão oscilam de 0,80% a.a. a 1,475% a.a. 

Os custos de remuneração e outros benefícios com o pessoal chave da Administração -
Nota 5.8 (b) (iv). 

Também são considerados partes relacionadas, nos termos na NBC TG 05, as operações 
com participantes (empréstimo) aos empregados da FUNCEF e o pessoal chave da 
administração - Diretoria executiva e Conselho Deliberativo - os quais estão sujeitos às 
mesmas condições descritas na Nota 3.5.1.4 (i). 
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7 Outras informações 

(a) Despesas tributárias 

No ano de 2007, a FUNCEF ajuizou uma ação Declaratória de Inexistência de Relação 
Jurídico-Tributária juntamente com Pedido de Repetição de Indébito, por entender que a 
alteração promovida pela Lei n° 9.718/1998, além de ser inconstitucional, ampliou a base 
de cálculo originária para alcançar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. 
Em 2016, o montante apurado e depositado judicialmente foi de R$ 1.318 e R$ 8.113, 
referente ao PIS/PASEP e à COFINS, respectivamente. O saldo depositado judicialmente 
totaliza em R$ 61.046. 

(b) Custódia dos Títulos e Valores Mobiliários 

Os Títulos e Valores Mobiliários estão depositados em conta individualizada no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), na Central de Custódia e de Liquidação 
Financeira de Títulos (CETIP), na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). 

Atendendo à exigência da Resolução CMN n° 3.792/2009, a FUNCEF utiliza os serviços de 
custódia do Banco Bradesco S.A., devidamente credenciado na CVM, para o exercício da 
atividade de custódia de títulos e valores mobiliários, para atuar como agente custodiante e 
responsável pelo fluxo de pagamentos e recebimentos relativo às operações no âmbito dos 
segmentos de renda fixa e renda variável. 

8 Fatos Relevantes 

(a) Incorporação de Planos de Benefícios 

O processo de incorporação do plano REB ao Novo Plano encontra-se em análise no 
Ministério da Fazenda I Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Após análise de referido 
órgão, o material será repassado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão I 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e, após o 
posicionamento, deverá ser submetido à apreciação da PREVIC, última instância de 
aprovação. 

(b) CPI dos Fundos de Pensão 

Em 14 de abril de 2016 foi divulgado o Relatório Final da CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Câmara dos Deputados) dos Fundos de Pensão. A CPI dos Fundos de Pensão 
foi constituída em 11 de agosto de 2015 e teve como · objetivo investigar indícios de 
aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de previdência 
complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre 2003 e 

I? fi \~(\i\~~ % ~ 
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2015. O referido Relatório Final apontou considerações de ordem de responsabilidade civil, 
penal e administrativa sobre investimentos realizados por fundos de pensão de funcionários 
de estatais. 

No início de 2017, foi criado uma nova frente de trabalho dentro da gerência jurídica, a 
COSAN (Coordenação Sancionadora), a qual tem como objetivo implementar processos 
técnicos de apurações. Como primeiro passo criaram 4 Comissões Técnicas de Apurações, 
as "CTAs", que tem como objetivo apurar, efetuando avaliação documental, transferências 
financeiras, aprovações e inclusive atribuir responsabilidades de todas as operações citadas 
na Greenfield, CPI dos Fundos de Pensão e outras operações. 

9 Eventos Subsequentes 

(a) A Instrução CVM n° 579, de 30 de agosto de 2016, dispõe sobre a elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis dos Fundos de Investimentos em Participações 
para o exercício de 2017. Os Fundos de Investimentos classificados como entidade de 
investimento devem ser reconhecidos pelo valor justo e os não classificados como entidade 
de investimento deve ser reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial. Essa 
classificação está sob a responsabilidade do administrador do fundo, o qual deve determinar 
se o fundo se qualifica ou não como entidade de investimento, bem como por sua 
precificação. 

(b) Acordo de Leniência entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Grupo J&F: pela 
negociação, a holding pagará R$ 10,3 bilhões a título de multa e ressarcimento mínimo. 
Desse total , R$ 8 bilhões serão destinados a entidades e órgãos públicos lesados em 
consequência de atos criminosos praticados pelas empresas ligadas à J&F e o restante , R$ 
2,3 bilhões, ao financiamento de projetos sociais indicados pelo MPF. A FUNCEF, o 
BNDES, a União e a Petros receberão R$ 1,750 bilhão cada, enquanto a CAIXA e o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ficarão com R$ 500 milhões cada. O prazo para 
pagamento será de 25 anos, período em que o valor de cada parcela será corrigido pelo 
IPCA. O acordo ainda será homologado 5a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e 
10a Vara da Justiça Federal, em Brasília. 

c) Reestruturação da Vale; desde 1997, quando foi privatizada, a Vale é controlada pela 
holding Valepar, formada atualmente pelos fundos BNDESpar e Bradespar, a mineradora 
japonesa Mitsui, FUNCEF, PREVI, PETROS e FUNCESP (reunidas na Litel). Em 27 de 
junho de 2017, foi aprovada a proposta de reestruturação societária, a fim de fortalecer a 
governança da companhia e alterar seu estatuto migrando-a para o Novo Mercado da 83, 
antiga Bovespa, até 2020. Para isso, será necessário transformar a mineradora em uma \." ..,.. 
empresa sem controlador definido. Ao trocar um eventual poder de governança pela busca 1v ?( 

~ 1 ~~ 
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de aumento da rentabilização e liquidez do ativo, a FUNCEF, por meio da Litel, e demais 
controladores receberão uma compensação, que é chamada de prêmio de controle. 

' 
\ ' Brasília, 31 de dezembro de 2016. 
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