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Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 

 

 
 

  

R$ mil
Exercício Exercício Exercício Exercício

2021 2020 2021 2020

  DISPONÍVEL - NOTA 6.1.1 42 74   EXIGÍVEL OPERACIONAL - NOTA 6.2.1 9.276 8.293
Gestão Previdencial - Nota 6.2.1.1 5.641 5.086

  REALIZÁVEL - NOTA 6.1.2 3.261.463 3.028.684 Gestão Administrativa - Nota 6.2.1.2 2.543 2.296
Gestão Previdencial - Nota 6.1.2.1 166 137 Investimentos - Nota 6.2.1.3 1.092 911
Gestão Administrativa - Nota 6.1.2.2 13.138 11 977
Investimentos - NOTA 6.1.2.3 3.248.159 3.016.570   EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - NOTA 6.2.2 13.995 12.571

        Títulos Públicos 2.411.981 2.123.144 Gestão Previdencial - Nota 6.2.2.1 1.149 805
        Ativo Financeiro de Crédito Privado 98.895 347 018 Gestão Administrativa - Nota 6.2.2.2 11.346 10.368
        Renda Variável 108.488 134.538 Investimentos - Nota 6.2.2.3 1.500 1.398
        Fundos de Investimento 485.407 249.429
        Investimentos no Exterior 724 -                      PATRIMÔNIO SOCIAL - NOTA 6.2.3 3.238.430 3.008.070
        Investimentos em Imóveis 94.815 112 930     Patrimônio de Cobertura do Plano 3.128.340 2.904.164
        Operações com Participantes 47.570 49 247 Provisões Matemáticas - NOTA 6.2.3.1 3.255.031 2.942.515
        Depósitos Judiciais / Recursais 279 264         Benefícios Concedidos 2.201.846 1.814.938

        Benefícios a Conceder 1.221.086 1.284.638
  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - NOTA 6.1.3 196 176         (-) Provisões Matemáticas a Constituir (167.901)     (157.061)     

Imobilizado - Nota 6.1.3.1 196 171 Equilíbrio Técnico - Nota 6.2.3.2 (126.691)     (38.351)       
Intangível - Nota 6.1.3.2 -                    1         Resultados Realizados (126.691)     (38.351)       
Diferido - Nota 6.1.3.3 -                    4         (-) Déficit Técnico Acumulado (126.691)     (38.351)       

  Fundos - NOTA 6.2.4 110.090 103.906
Fundos Previdenciais - Nota 6.2.4.1 22.730 22.255
Fundos Administrativos - Nota 6.2.4.2 81.970 76.847
Fundos para Garantia das Operações   
com Participantes - Nota 6.2.4.3

5.390 4.804

TOTAL  DO  ATIVO 3.261.701 3.028.934 TOTAL  DO  PASSIVO 3.261.701 3.028.934

A T I V O P A S S I V O
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social –  
DMPS dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 

 
  

Exercício Exercício
2021 2020

1. Adições 443.541     400.363     10,78        
(+)  Contribuições Previdenciais 137.042     127.355     7,61          
(+)  Portabilidade 80             117           (31,62)       
(+)  Outras Adições Previdenciais 500           -               100,00      
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 284.289     252.804     12,45        
(+)  Receitas Administrativas 12.498      12.757      (2,03)         
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 8.546        6.904        23,78        
(+)  Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes 586           426           37,56        

2. Destinações (213.181)    (195.285)    9,16
(-)  Benefícios (193.281)    (177.517)    8,88          
(-)  Resgates (3.158)       (2.011)       57,04        
(-)  Portabilidades (461)          (303)          52,15        
(-)  Outras Deduções (23)            (361)          (93,63)       
(-)  Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (337)          (246)          36,99        
(-)  Despesas Administrativas (14.942)     (13.933)     7,24          
(-)  Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa (979)          (914)          7,11          

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 230.360     205.078     12,33        
(+/-)  Provisões Matemáticas 312.516     274.083     14,02        
(+/-)  Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (88.340)     (77.475)     14             
(+/-)  Fundos Previdenciais 475           3.231        (85,30)       
(+/-)  Fundos Administrativos 5.123        4.813        6,44          
(+/-)  Fundos para Garantia das Operações com Participantes 586           426           37,56        

R$ mil

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)

3.008.070  7,66          

A) Patrimônio Social - início do exercício 3.008.070  2.802.992  7,32          

B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3) 3.238.430  
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Demonstração do Ativo Líquido - DAL dos Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO BD – 01 

 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

 1. Ativos 2.539.079     2.403.304     5,65         

 Disponível 7                  28                (75,00)       
 Recebíveis Previdencial 69.994          66.271          5,62         
 Investimento 2.469.078     2.337.005     5,65         

 Títulos Públicos 1.818.195     1.621.592     12,12        
 Ativos Financeiros de Crédito Privados 70.310          303.301        (76,82)       
 Renda Variável 93.660          116.064        (19,30)       
 Fundos de Investimento 359.024        148.194        142,27      
 Investimentos no Exterior 593              -               100,00      
 Investimentos em Imóveis 94.815          112.929        (16,04)       
 Operações com Participantes 32.202          34.661          (7,09)        
 Depósitos Judiciais/Recursais 279              264              5,68         

 2. Obrigações 8.482            7.443            13,96        

 Operacional 5.833            5.240            11,32        
 Contingencial 2.649            2.203            20,25        

 3. Fundos não Previdenciais 74.546          70.415          5,87         

 Fundos Administrativos 69.830          66.138          5,58         
 Fundos para Garantia de Operações com Participantes 4.716            4.277            10,26        

 4. Ativo Líquido (1-2-3) 2.456.051     2.325.446     5,62         

 Provisões Matemáticas 2.582.742     2.366.130     9,15         
 Superávit/Déficit Técnico (126.691)       (40.684)         211,40      

5. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado 117.487 188.513 (37,68)       
a) Equilíbrio Técnico (126.691)       (40.684)         211,40      
b) (+/-) Ajuste de Precificação 244.178 229.197 6,54         
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) 117.487        188.513        (37,68)       

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração do Ativo Líquido - DAL dos Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 02 

 
 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

 1. Ativos 78.871          80.118          (1,56)        

 Disponível 2                  3                  (33,33)       
 Recebíveis Previdencial 608              737              (17,50)       
 Investimento 78.261          79.378          (1,41)        

 Títulos Públicos 66.932          67.646          (1,06)        
 Fundos de Investimento 11.329          11.732          (3,44)        

 2. Obrigações 368              308              19,48        

 Operacional 368              308              19,48        

 3. Fundos não Previdenciais 607              737              (17,64)       

 Fundos Administrativos 607              737              (17,64)       

 4. Ativo Líquido (1-2-3) 77.896          79.073          (1,49)        

 Provisões Matemáticas 77.063          78.423          (1,73)        
 Fundos Previdenciais 833              650              28,15        

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração do Ativo Líquido - DAL dos Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CV – 03 

 
 
 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

 1. Ativos 546.197        463.925        17,73        

 Disponível 8                  21                (61,90)       
 Recebíveis Previdencial 9.842            8.856            11,13
 Investimento 536.347        455.048        17,87

 Títulos Públicos 395.051        320.311        23,33
 Ativos Financeiros de Crédito Privados 21.941          37.999          (42,26)       
 Renda Variável 14.828          18.473          (19,73)       
 Fundos de Investimento 89.445          63.765          40,27        
 Investimentos no Exterior 131              -               100,00
 Operações com Participantes 14.951          14.500          3,11         

 2. Obrigações 446              378              17,99        

 Operacional 446              378              17,99        

 3. Fundos não Previdenciais 10.460          9.379            11,53

 Fundos Administrativos 9.843            8.855            11,16
 Fundos para Garantia de Operações com Participantes 617              524              17,75

 4. Ativo Líquido (1-2-3) 535.291        454.168        17,86

 Provisões Matemáticas 514.398        431.043        19,34
 Superávit/Déficit Técnico -               2.333            (100,00)     
 Fundos Previdenciais 20.893          20.792          0,49

5. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado 4.649            5.071            (8,32)        
a) Equilíbrio Técnico -               2.333            (100,00)     
b) (+/-) Ajuste de Precificação 4.649            2.738            69,80        
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) 4.649            5.071            (8,32)        

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração do Ativo Líquido - DAL dos Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – Metrô – DF  

 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

 1. Ativos 72.370          61.402          17,86        

 Disponível 11                6                  83,33        
 Recebíveis Previdencial 1.033            892              15,81
 Investimento 71.326          60.504          17,89

 Títulos Públicos 53.146          42.125          26,16
 Ativos Financeiros de Crédito Privados 2.936            2.526            16,23        
 Fundos de Investimento 14.910          15.805          (5,66)        
 Operações com Participantes 334              48                595,83      

 2. Obrigações 64                49                30,61        

 Operacional 64                49                30,61        

 3. Fundos não Previdenciais 1.072            895              19,78

 Fundos Administrativos 1.032            892              15,70
 Fundos para Garantia de Operações com Participantes 40                3                  1.233,33   

 4. Ativo Líquido (1-2-3) 71.234          60.458          17,82

 Provisões Matemáticas 70.763          60.001          17,94
 Fundos Previdenciais 471              457              3,06

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração do Ativo Líquido - DAL dos Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 05 

 
 
  

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

 1. Ativos 10.760          7.520            43,09        

 Disponível 1                  4                  (75,00)       
 Recebíveis Previdencial 333              226              47,35
 Investimento 10.426          7.290            43,02

 Títulos Públicos 8.052            4.303            87,13
 Fundos de Investimento 2.293            2.946            (22,17)       
 Operações com Participantes 81                41                97,56

 2. Obrigações 22                22                0,00

 Operacional 22                22                0,00

 3. Fundos não Previdenciais 350              224              56,25

 Fundos Administrativos 333              224              48,66
 Fundos para Garantia de Operações com Participantes 17                -               100,00

 4. Ativo Líquido (1-2-3) 10.388          7.274            42,81

 Provisões Matemáticas 9.856            6.918            42,47
 Fundos Previdenciais 532              356              49,44

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração do Ativo Líquido - DAL dos Exercícios Findos em 31 
de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO BRASÍLIAPREV 

 
 
 
 

R$ mil
Exercício

2021

 1. Ativos 209              

 Disponível 2                  
 Investimento 207              

 Fundos de Investimento 207              

 2. Ativo Líquido 209              

 Provisões Matemáticas 209              

DESCRIÇÃO
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Demonstração de Mutação do Ativo Líquido – 
DMAL dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO BD – 01 

 

Exercício Exercício
2021 2020

1. Adições 315.438        271.367        16,24         
(+) Contribuições 76.361          73.403          4,03
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 238.577        197.964        20,52         
(+) Outras Adições 500              -                   100,00        

2. Destinações (184.833)       (167.914)       10,08
(-) Benefícios (182.442)       (165.020)       10,56
(-) Resgates (27)               (28)               (3,57)          
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (337)             (246)             36,99         
(-) Custeio Administrativo (2.004)           (2.259)           (11,29)        
(-) Outras Deduções (23)               (361)             (93,63)        

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 130.605        103.453        26,25         
(+/-) Provisões Matemáticas 216.612        179.185        20,89         
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (86.007)         (75.732)         13,57         

(+) Fundos Administrativos 3.692            3.649            1,18
(+) Fundos dos Investimentos 439              350              25,43

R$ mil

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)

4,66           A) Ativo Líquido - início do exercício 2.325.446     2.221.993     

5,62           

3,30           

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 2.456.051     2.325.446     

C) Fundos não previdenciais 4.131            3.999            
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Demonstração de Mutação do Ativo Líquido – 
DMAL dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 02 

 

Exercício Exercício
2021 2020

1. Adições 9.585            16.634          (42,38)        
(+)  Contribuições 5.438            6.786            (19,86)        
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 4.147            9.848            (57,89)        

2. Destinações (10.762)         (12.360)         (12,93)        
(-)  Benefícios (9.690)           (11.696)         (17,15)        
(-)  Resgates (935)             (460)             103,26        
(-)  Custeio Administrativo (137)             (204)             (32,84)        

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (1.177)           4.274            (127,54)       
(+/-)  Provisões Matemáticas (1.361)           4.179            (132,57)       
(+/-)  Fundos Previdenciais 184              96                91,67         

(+)  Fundos Administrativos (130)             (19)               584,21        

5,71           

584,21        

A) Ativo Líquido - início do exercício 79.073          74.799          

(19)               (130)             

(1,49)          

C) Fundos não previdenciais

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 77.896          79.073          

Variação 
(%)

DESCRIÇÃO

R$ mil
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Demonstração de Mutação do Ativo Líquido – 
DMAL dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CV – 03 

 

Exercício Exercício
2021 2020

1. Adições 85.135          80.320          5,99
(+)  Contribuições 46.748          39.983          16,92
(+)  Portabilidade 80                14                471,43
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 38.307          40.323          (5,00)          

2. Destinações (4.011)           (3.565)           12,51         
(-)  Benefícios (927)             (652)             42,18         
(-)  Resgates (1.211)           (895)             35,31         
(-)  Portabilidade -               (303)             (100,00)       
(-)  Custeio Administrativo (1.873)           (1.715)           9,21

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 81.124          76.755          5,69
(+/-)  Provisões Matemáticas 83.356 75.630 10,22
(+/-)  Fundos Previdenciais 101 2.868 (96,48)        
(+/-)  Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (2.333)           (1.743)           33,85         

(+)  Fundos Administrativos 988              929              6,35           
(+)  Fundos dos Investimentos 93                76                22,37

535.291        454.167        

7,56           C) Fundos não previdenciais 1.081            1.005            

DESCRIÇÃO

20,34         A) Ativo Líquido - início do exercício 454.167        

Variação 
(%)

377.412        

R$ mil

17,86         B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)
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Demonstração de Mutação do Ativo Líquido – 
DMAL dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – Metrô – DF 

 

Exercício Exercício
2021 2020

1. Adições 12.224          13.330          (8,30)          
(+)  Contribuições 8.923            9.086            (1,79)          
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 3.301            4.244            (22,22)        

2. Destinações (1.448)           (773)             87,32         
(-)  Benefícios (221)             (150)             47,33         
(-)  Resgates (526)             (351)             49,86         
(-)  Portabilidade (450)             -               100,00        
(-)  Custeio Administrativo (251)             (272)             (7,72)          

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 10.776          12.557          (14,18)        
(+/-)  Provisões Matemáticas 10.762 12.446 (13,53)        
(+/-)  Fundos Previdenciais 14                111 (87,39)        

(+)  Fundos Administrativos 140              165              (15,15)        
(+)  Fundos dos Investimentos 37                -                   100,00        

7,27           C) Fundos não previdenciais 177              165              

R$ mil

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)

17,82         

A) Ativo Líquido - início do exercício 60.458          47.901          26,21         

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 71.234          60.458          
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Demonstração de Mutação do Ativo Líquido – 
DMAL dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 05 

 
 
 

  

Exercício Exercício
2021 2020

1. Adições 3.744            3.181            17,70         
(+)  Contribuições 3.744            2.653            41,12         
(+)  Portabilidade -                   103              (100,00)       
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial -                   425              (100,00)       

2. Destinações (630)             (382)             64,92
(-)  Resgates (460)             (277)             66,06         
(-)  Portabilidade (11)               -               100,00        
(-)  Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial (47)               -               100,00        
(-)  Custeio Administrativo (112)             (105)             6,67

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 3.114            2.799            11,25
(+/-)  Provisões Matemáticas 2.938 2.643 11,16         
(+/-)  Fundos Previdenciais 176 156 12,82         

(+)  Fundos Administrativos 109              88                23,86         
(+)  Fundos dos Investimentos 17                -                   100,00

42,81         

C) Fundos não previdenciais 126              88                43,18         

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 10.388          7.274            

62,55         

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 7.274            4.475            

R$ mil
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Demonstração de Mutação do Ativo Líquido – 
DMAL dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO BRASÍLIAPREV 

 
 
 

Exercício
2021

1. Adições 209              
(+)  Contribuições 204              
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 5                  

2. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1) 209              
(+/-)  Provisões Matemáticas 209

DESCRIÇÃO

R$ mil

-                   A) Ativo Líquido - início do exercício

209              B) Ativo Líquido - final do exercício (A+2)



 
REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
 

17 
 

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA dos 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
CONSOLIDADO 

 
 

R$ mil 
Exercício Exercício

2021 2020

1.1. Receitas 21.044          19.661          7,03
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 4.377            4.555            (3,91)        
Custeio Administrativo dos Investimentos 8.001            8.005            (0,05)        
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 120              197              (39,09)       
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 8.546            6.904            23,78

2.1. Administração dos Planos Previdenciais 14.916          13.933          7,06
Pessoal e Encargos 10.066          9.811            2,60
Treinamentos/Congressos e Seminários 60                200              (70,00)       
Viagens e Estadias 6                  29                (79,31)       
Serviços de Terceiros 3.470            2.543            36,45        
Despesas Gerais 924              996              (7,23)        
Depreciações e Amortizações 41                47                (12,77)       
Tributos 294              286              2,80
Outras Despesas 55                21                161,90      

2.2. Fomento 26                -                   100,00      

19.661          

7,11         

7,24

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 81.970          

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)

72.033          

7,03

6,68

76.847          6,67         

4.814            6,42         

5.123            5. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (4)

5.123            

6,42         4.814            

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 979              914              

76.847          

2. Despesas Administrativas 14.942          13.933          

1. Custeio da Gestão Administrativa 21.044          
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA dos 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO BD – 01 

 
 

R$ mil 
Exercício Exercício

2021 2020

1.1. Receitas 16.408          15.509          5,80
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 2.004            2.259            (11,29)       
Custeio Administrativo dos Investimentos 7.007            7.142            (1,89)        
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 67                138              (51,45)       
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 7.330            5.970            22,78

2.1. Administração dos Planos Previdenciais 11.675          11.139          4,81
Pessoal e encargos 7.863            7.791            0,92         
Treinamentos/congressos e seminários 47                159              (70,44)       
Viagens e estadias 5                  25                (80,00)       
Serviços de terceiros 2.727            2.083            30,92        
Despesas gerais 721              789              (8,62)        
Depreciações e amortizações 31                36                (13,89)       
Tributos 240              240              0,00
Outras Despesas 41                16                156,25      

16.408          

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

5. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (4)

5,80

2. Despesas Administrativas 11.675          11.139          

763              

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 66.138          

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)

62.489          5,84

3.970            3.649            8,80         

8,80         

1. Custeio da Gestão Administrativa

3.970            3.649            

721              5,83         

4,81

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas

15.509          

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 70.108          66.138          6,00         
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA dos 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 02 

 
 
 

R$ mil 
Exercício Exercício

2021 2020

1.1. Receitas 291              311              (6,43)        
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 137              204              (32,84)       
Custeio Administrativo dos Investimentos 81                38                113,16      
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 73                69                5,80         

2.1. Administração dos Planos Previdenciais 405              315              28,57
Pessoal e encargos 277              232              19,40        
Treinamentos/congressos e seminários 2                  5                  (60,00)       
Serviços de terceiros 93                47                97,87        
Despesas gerais 25                24                4,17         
Depreciações e amortizações 1                  1                  0,00
Tributos 5                  5                  0,00
Outras Despesas 2                  1                  100,00      

28,57

Variação 
(%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 737              

568,42      

15                

2. Despesas Administrativas 405              315              

DESCRIÇÃO

1. Custeio da Gestão Administrativa 291              

(13,33)       13                

311              (6,43)        

737              (17,23)       

756              (2,51)        

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas

5. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (4) (127)             (19)               

(19)               4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) (127)             

568,42      

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 610              
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA dos 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CV – 03 

 
 
 

R$ mil 
Exercício Exercício

2021 2020

1.1. Receitas 3.742            3.326            12,51
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 1.873            1.715            9,21
Custeio Administrativo dos Investimentos 818              779              5,01         
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 50                58                (13,79)       
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 1.001            774              29,33        

2.1. Administração dos Planos Previdenciais 2.530            2.242            12,85
Pessoal e encargos 1.721            1.630            5,58         
Treinamentos/congressos e seminários 10                33                (69,70)       
Viagens e estadias 1                  4                  (75,00)       
Serviços de terceiros 577              360              60,28        
Despesas gerais 158              166              (4,82)        
Depreciações e amortizações 8                  9                  (11,11)       
Tributos 44                36                22,22        
Outras Despesas 11                4                  175,00      

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 9.893            

5. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (4) 1.038            11,73        

8.855            11,72        

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

929              

929              11,73        1.038            

2. Despesas Administrativas 2.530            

155              12,263. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 174              

3.742            3.326            12,51

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 8.855            7.926            11,72

2.242            

1. Custeio da Gestão Administrativa

12,85        

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA dos 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – Metrô – DF 

 
 

R$ mil 
Exercício Exercício

2021 2020

1.1. Receitas 437              384              13,80        
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 251              272              (7,72)        
Custeio Administrativo dos Investimentos 81                38                113,16      
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 2                  -                   100,00      
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 103              74                39,19        

2.1. Administração dos Planos Previdenciais 270              201              34,33        
Pessoal e encargos 183              142              28,87        
Treinamentos/congressos e seminários 1                  3                  (66,67)       
Serviços de terceiros 61                35                74,29        
Despesas gerais 18                15                20,00        
Depreciações e amortizações 1                  1                  0,00
Tributos 5                  5                  0,00
Outras Despesas 1                  -                   100,00      

1.039            892              

(10,91)       165              

34,33        201              

147              

13,80        384              437              

18                

Variação 
(%)

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 16,48        

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

1. Custeio da Gestão Administrativa

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas

270              2. Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO

147              5. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (4)

20                

22,70727              892              A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

(10,91)       165              

11,11        
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA dos 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 05 

 
 

R$ mil 
Exercício Exercício

2021 2020

1.1. Receitas 156              130              20,00
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 112              105              6,67
Custeio Administrativo dos Investimentos 14                9                  55,56        
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 1                  -                   100,00      
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 29                16                81,25        

2.1. Administração dos Planos Previdenciais 37                36                2,78         
Pessoal e encargos 22                16                37,50        
Serviços de terceiros 12                18                (33,33)       
Despesas gerais 2                  2                  0,00
Tributos 1                  -                   100,00      

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 336              224              50,00        

3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 7                  6                  16,67        

5. Constituição/Reversão do Fundo Adminstrativo (4) 112              88                27,27        

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 112              88                27,27        

2. Despesas Administrativas 37                36                2,78         

130              20,00

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 224              136              64,71        

1. Custeio da Gestão Administrativa 156              

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios –  
DPT dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO BD – 01 

 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 2.469.249     2.337.166     5,65          

1. Provisões Matemáticas 2.582.742     2.366.130     9,15          

1.1. Benefícios Concedidos 2.167.597     1.793.651     20,85
Benefício Definido 2.167.597     1.793.651     20,85

1.2. Benefício a Conceder 582.800        729.288        (20,09)       
Benefício Definido 582.800        729.288        (20,09)       

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (167.655)       (156.809)       6,92
(-) Serviço passado (655)             (512)             27,93        

(-) Participantes (655)             (512)             27,93        
(-) Equacionamento de déficit a integralizar (167.000)       (156.297)       6,85

(-) Patrocinador(es) (86.335)         (81.220)         6,30
(-) Participantes (1.796)           (2.287)           (21,47)       
(-) Assistidos (78.869)         (72.790)         8,35

2. Equilíbrio Técnico (126.691)       (40.684)         211,40       

2.1. Resultados Realizados (126.691)       (40.684)         211,40       
(-) Déficit técnico acumulado (126.691)       (40.684)         211,40

3. Fundos 4.716            4.277            10,26
3.1. Fundos para Garantia das Operações com Participantes – 
Gestão Previdencial

4.716            4.277            10,26

4. Exigível Operacional 5.833            5.240            11,32
4.1. Gestão Previdencial 4.885            4.440            10,02        
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 948              800              18,50        

5. Exigível Contingencial 2.649            2.203            20,25        
5.1 Gestão Previdencial 1.149            805              42,73        
5.2 Investimentos – Gestão Previdencial 1.500            1.398            7,30

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT 
dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 02 

 
 
 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

Provisões Técnicas (1+2+3) 78.264          79.381          (1,41)         

1. Provisões Matemáticas 77.062          78.423          (1,74)         

1.1. Benefícios Concedidos 19.341          10.699          80,77        
Contrituição Definida 19.341          10.699          80,77        

1.2. Benefício a Conceder 57.721          67.724          (14,77)       
Contribuição Definida 57.721          67.724          (14,77)       

Saldo de Contas – parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 26.399          31.861          (17,14)       
Saldo de Contas – parcela participantes 31.322          35.863          (12,66)       

2. Fundos 834              650              28,31
2.1. Fundos Previdenciais 834              650              28,31

3. Exigível Operacional 368              308              19,48        
3.1. Gestão Previdencial 357              303              17,82        
3.2. Investimentos - Gestão Previdencial 11                5                  120,00       

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT 
dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CV – 03 

 
 
 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

Provisões Técnicas (1+2+3+4) 536.354        455.069        17,86        

1. Provisões Matemáticas 514.398        431.042        19,34

1.1. Benefícios Concedidos 14.277          9.786            45,89
Benefício Definido 14.277          9.786            45,89

1.2. Benefício a Conceder 500.367        421.509        18,71
Contribuição Definida 492.012        416.404        18,16

Saldo de Contas – parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 225.976        190.394        18,69
Saldo de Contas – parcela participantes 266.036        226.010        17,71

Benefício Definido 8.355            5.105            63,66        

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir (246)             (253)             (2,77)         
(-) Serviço passado (246)             (253)             (2,77)         

(-) Participantes (246)             (253)             (2,77)         

2. Equilíbrio Técnico -               2.333            (100,00)      

2.1. Resultados Realizados -               2.333            (100,00)      
Superávit técnico acumulado -               2.333            (100,00)      

Reserva de contingência -               2.333            (100,00)      

3. Fundos 21.510          21.316          0,91
3.1. Fundos Previdenciais 20.893          20.792          0,49
3.2. Fundos para Garantia das Operações com Participantes – 
Gestão Previdencial

617              524              17,75

4. Exigível Operacional 446              378              17,99        
4.1. Gestão Previdencial 326              278              17,27        
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 120              100              20,00        

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT 
dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – Metrô – DF 

 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

Provisões Técnicas (1+2+3) 71.338          60.509          17,90        

1. Provisões Matemáticas 70.763          60.001          17,94

1.1. Benefícios Concedidos 630              802              (21,45)       
Contrituição Definida 630              802              (21,45)       

1.2. Benefício a Conceder 70.133          59.199          18,47
Contribuição Definida 70.133          59.199          18,47

Saldo de Contas – parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 31.602          26.651          18,58
Saldo de Contas – parcela participantes 38.531          32.548          18,38

2. Fundos 511              459              11,33
2.1. Fundos Previdenciais 471              456              3,29
2.2. Fundos para Garantia das Operações com Participantes – 
Gestão Previdencial

40                3                  1.233,33

3. Exigível Operacional 64                49                30,61        
3.1. Gestão Previdencial 53                43                23,26        
3.2. Investimentos - Gestão Previdencial 11                6                  83,33        

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT 
dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
PLANO CD – 05 

 
 
 
 
 

PLANO BRASÍLIAPREV 

 
 
 
 

R$ mil
Exercício Exercício

2021 2020

Provisões Técnicas (1+2+3) 10.427          7.296            42,91        

1. Provisões Matemáticas 9.856            6.918            42,47        

1.2. Benefício a Conceder 9.856            6.918            42,47        
Contribuição Definida 9.856            6.918            42,47        

Saldo de Contas – parcela patrocinador(es)/instituidor(es) 4.524            3.095            46,17
Saldo de Contas – parcela participantes 5.332            3.823            39,47

2. Fundos 549              356              54,21        
2.1. Fundos Previdenciais 532              356              49,44        
2.2. Fundos para Garantia das Operações com Participantes – 
Gestão Previdencial

17                -                   100,00       

3. Exigível Operacional 22                22                0,00
3.1. Gestão Previdencial 20                21                (4,76)         
3.2. Investimentos - Gestão Previdencial 2                  1                  100,00       

DESCRIÇÃO
Variação 

(%)

R$ mil
Exercício

2021

Provisões Técnicas 209              

1. Provisões Matemáticas 209              

1.2. Benefício a Conceder 209              
Contribuição Definida 209              

Saldo de Contas – parcela participantes 209              

DESCRIÇÃO
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A. A Entidade 
 
A REGIUS – Sociedade Civil de Previdência Privada, sob a sigla REGIUS, 
inscrita no CNPJ nº 01.225.861/0001-30, com sede na SGAS Quadra 902, 
Conjunto B, Entrada C, Sala 202 – 2º Andar, Edifício Athenas, Brasília/DF, é 
uma entidade fechada de previdência complementar instituída como 
Sociedade Civil sem fins lucrativos. Seu funcionamento foi aprovado pela 
Portaria nº 3.484, de 18 de abril de 1985. Sua finalidade é administrar planos 
privados de concessão de benefícios, de pecúlio e/ou de rendas 
suplementares de aposentadoria e pensão por morte. Seu Estatuto está 
adaptado às Leis Complementares nº 108 e nº 109, de 29 de maio de 2001 
e foi aprovado pela então Secretaria de Previdência Complementar - SPC, 
conforme Portaria nº 58, de 14 de junho de 2005, publicada no Diário Oficial 
da União de 15 de junho de 2005. 
 
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC aprovou 
a décima versão do Estatuto da REGIUS, conforme Portaria nº 144 publicada 
no Diário Oficial da União de 22/03/2013. 
 
A Entidade adota a segregação real na contabilização dos atos e fatos 
relativos aos recursos dos Planos de Benefícios geridos. Entende ser esse o 
tratamento mais adequado em atendimento ao preceito contido no artigo 23 
da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. Todos os fatos 
contábeis acham-se devidamente registrados nos planos em que tiveram 
origem, inexistindo a possibilidade de confusão de registros entre planos.  
 
As operações administrativas são registradas no Plano de Gestão 
Administrativa - PGA e são geridas de forma segregada dos Planos de 
Benefícios, tendo seu custeio coberto por receita administrativa previdencial 
e receita administrativa dos investimentos, nos termos do anexo I do 
Regulamento do PGA. São contabilizadas, ainda, como receitas 
administrativas, as rentabilidades auferidas pelos próprios ativos do PGA. 
 
A REGIUS, na condição de entidade multipatrocinada e administradora de 
planos de benefícios, é responsável pela administração de planos de 
benefícios de caráter previdencial nas modalidades de Benefício Definido, 
Contribuição Definida e Contribuição Variável, em conformidade com a 
Resolução CNPC nº 41, de 9 de junho de 2021. Entende-se por plano de 
benefício de caráter previdencial na modalidade de Benefício Definido aqueles 
cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente 
estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma que se 
assegure sua concessão e manutenção; de Contribuição Definida aqueles 
cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao 
saldo da conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de 
percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, 
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as 
normas contábeis específicas do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar-CNPC e da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar-PREVIC, ambos vinculados ao Ministério da Economia, e 
obedecem às disposições da Resolução CNPC nº 43, de 6 de agosto de 2021; 
Instrução Previc n° 31, de 20 de agosto de 2020 e da Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a 
ITG 2001 e as práticas contábeis brasileiras.  
 
As Demonstrações Contábeis, expressas em reais (moeda funcional da 
Entidade), apresentadas em milhares de reais exceto os preços unitários dos 
papéis (PU), inclusive estas notas, foram elaboradas de acordo com os 
princípios de contabilidade e em conformidade com as diretrizes traçadas pela 
PREVIC e estão apresentadas de forma comparativa com o mesmo período 
do exercício anterior. 
 
A emissão das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 foi aprovada e autorizada pela Diretoria Executiva em sua 
1163ª reunião de 18/03/2022. A aprovação e autorização para a publicação 
dar-se-ão mediante deliberação do Conselho Deliberativo. 
 
Os eventos subsequentes que originam ajustes de valores reconhecidos nas 
Demonstrações Contábeis ou faça o reconhecimento de itens que não tenham 
sido reconhecidos, ou que, embora não originem ajustes, mas que sejam 
significativos, são divulgados na forma da CFC - NBC TG 24 (R1) do Conselho 
Federal de Contabilidade.  
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3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 
As principais práticas adotadas pela Entidade são resumidas a seguir: 
 
a. As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da 

Gestão Administrativa, as Rendas/Variações Positivas e 
Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimentos, são 
escrituradas pelo Regime de Competência de exercícios, exceto as 
operações com autopatrocinados dos planos de contribuição definida e 
contribuição variável, que são reconhecidas no momento do efetivo 
recebimento/pagamento. 

 
b. A Demonstração da Mutação do Patrimônio Social-DMPS, consolidada, 

destina-se a evidenciar as mutações dos componentes do patrimônio 
social, no exercício a que se referir, e discrimina os saldos dos grupos de 
contas do Ativo; os saldos dos grupos de contas do Passivo (operacional 
e contingencial); e os saldos dos grupos de contas do Patrimônio Social. 

 
c. A Entidade adota, na Gestão dos Investimentos de seus ativos, a estrutura 

denominada Unifundo e Multifundo, porém com a gestão individualizada 
dos investimentos, tanto em nível de controles, quanto nos registros nas 
clearings (Cetip e B3), indicando que os ativos não estão investidos de 
forma coletiva, inexistindo solidariedade na aplicação dos recursos e são 
aplicados considerando a característica de cada plano administrado. As 
despesas administrativas são contabilizadas no balancete do Plano de 
Gestão Administrativa-PGA. A Entidade ainda não adota o CNPJ por plano 
de previdência, estabelecido pela Resolução CNPC nº 31, de 11 de 
dezembro de 2018 e revogada pela Resolução CNPC nº 44 de 1º de 
outubro de 2021, que estabelece prazo final de implantação em 31 de 
dezembro de 2022. 

 
d. Os ativos marcados a mercado são precificados diariamente pelo Agente 

de Custódia, sendo, os ajustes de precificação, contabilizados 
mensalmente.  

 
e. Os títulos de renda fixa dos planos de benefícios e do Plano de Gestão 

Administrativa-PGA estão classificados nas categorias “títulos para 
negociação”, avaliados a mercado, e “títulos mantidos até o vencimento”, 
avaliados pela taxa de juros contratada. 
 

f. As ações adquiridas no mercado à vista são registradas pelo custo de 
aquisição, acrescido de despesas de corretagem e outras taxas, e 
avaliadas diariamente ao valor de mercado pela cotação de fechamento, 
na data mais próxima à do balanço, na Bolsa de Valores B3. 
 
Quando aplicável, as ações que não tenham sido negociadas em Bolsa de 
Valores ou em Mercado de Balcão organizado por período superior a seis 
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meses são avaliadas pelo custo ou pelo último valor patrimonial publicado, 
dos dois o menor, ou ainda, avaliadas pelo valor econômico determinado 
por empresa independente especializada. 

  
As rendas e as variações positivas provenientes de bonificações, 
dividendos ou juros sobre capital próprio são reconhecidas contabilmente 
na data em que a ação passou a ser negociada ex-dividendos. 
 

g. Os saldos relativos a aplicações em fundos de investimento são avaliados 
tomando-se por base o valor de suas cotas na data do balanço. 

 
h. Os investimentos imobiliários estão registrados ao custo de aquisição ou 

construção e ajustados periodicamente por reavaliações. São depreciados 
(exceto terrenos) pelo método linear à taxa de 2% ao ano, considerando 
o tempo de vida útil remanescente fixado nos laudos de reavaliação. 
 
Os imóveis deverão ser reavaliados no mínimo, anualmente, por força da 
Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020. O resultado da 
reavaliação, positivo ou negativo, deverá ser contabilizado uma única vez 
em conta do respectivo ativo, em contrapartida da conta de 
“Rendas/Variações Positivas” ou “Deduções/Variações Negativas”, no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de 
emissão do respectivo laudo, no mesmo exercício social a que se referir. 
 

i. As operações com participantes correspondem a empréstimos, e seus 
saldos incluem o principal atualizado pelas taxas contratuais, descontadas 
as amortizações referentes às prestações pagas. 
 
As provisões referentes aos direitos creditórios de liquidação duvidosa da 
carteira de operações com participantes (empréstimos) estão registradas 
com base nos valores vencidos e vincendos, conforme número de dias de 
atraso, atendendo ao disposto no artigo 19 da Instrução Previc nº 31, de 
20 de agosto de 2020. 
 

j. O ativo permanente é segregado em imobilizado e intangível. A Entidade 
possui bens do imobilizado e do intangível e são registrados pelo custo de 
aquisição e depreciados mensalmente pelo método linear às taxas anuais 
fixadas por tipo de bem, a saber: Hardware e Software, à taxa de 20% ao 
ano; Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, e Instalações em 
Geral, à taxa de 10% ao ano; e Refrigeradores de ar, à taxa de 25% ao 
ano. 

 
k. Os valores relativos às férias vencidas e proporcionais, inclusive o 

adicional de um terço e 13º salário, são provisionados no PGA segundo 
sua competência acrescidos dos encargos sociais. 
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l. O Exigível Contingencial registra o montante das provisões em decorrência 
de ações judiciais passivas mantidas contra a Entidade. É atualizado 
conforme informações da área jurídica sobre o curso dessas ações, de 
acordo com a possibilidade de êxito determinada pelos respectivos 
patronos. 
 

m. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, 
contingências ativas e passivas são efetuadas de acordo com os critérios 
definidos na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº. 
1.180, de 24 de julho de 2009 (CPC 25 ou CFC - NBC TG 25 (R1)) e 
consideram premissas definidas pela Administração da Entidade e sua 
área jurídica. 
 

n. O registro contábil dos recursos destinados pelo conjunto dos Planos de 
Benefícios administrados pela Entidade para o plano de gestão 
administrativa foi realizado obedecendo às fontes de custeio para sua 
cobertura previstas na Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, 
e no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa aprovado pelo 
Conselho Deliberativo da Entidade. 

 
o. As operações administrativas são registradas conforme a Resolução CNPC 

nº 43, de 6 de agosto de 2021, Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto 
de 2009 e Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020, no Plano de 
Gestão Administrativa-PGA, que possui patrimônio segregado dos Planos 
de Benefícios Previdenciais.  
 

p. O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, de 
Investimentos, Diretas e Outras), deduzidas das despesas com a 
administração dos planos previdenciais e de fomento, sendo as sobras ou 
insuficiências administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo 
Administrativo. 
 

q. A parcela equivalente à participação dos Planos de Benefícios 
previdenciários no fundo administrativo do PGA foi registrada na conta 
“Participação no Plano de Gestão Administrativa”, no Ativo, e “Participação 
no Fundo Administrativo do PGA”, no Passivo, nos respectivos Planos de 
Benefícios. O saldo do Fundo Administrativo é segregado por Plano de 
Benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos aos 
Patrocinadores, Participantes e Assistidos dos planos.  
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4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS ESSENCIAIS 
 

A REGIUS realiza estimativas e adota premissas em relação ao futuro. As 
estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base na 
experiência histórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos eventos 
futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com as características 
demográficas da massa de participantes, perspectivas do mercado, 
parâmetros regulamentares e legais e outras circunstâncias. No futuro, a 
experiência real pode divergir dessas estimativas e premissas. Aquelas que 
possuem um risco significativo de provocar um ajuste importante nos valores 
contábeis de ativos e passivos dentro do próximo exercício financeiro estão 
divulgadas abaixo. 
 
4.1 Julgamentos, estimativas e premissas 

4.1.1 Provisões técnicas atuariais 
 

Decorrem de cálculos em que são utilizadas hipóteses financeiras, 
econômicas e biométricas, tais como taxa real de juros, crescimento real de 
salários da massa de participantes ativos, tábuas de mortalidade, composição 
familiar, entre outras. Para tanto, a Entidade se utiliza dos serviços de 
empresa especializada independente, que calcula as provisões técnicas 
atuariais e presta consultoria para atendimento das demandas nessa área. 
 

4.1.2 Provisões Contingenciais 
 

As provisões contingenciais decorrem de processos judiciais e administrativos 
inerentes ao curso normal das atividades, movidos por terceiros em ações 
trabalhistas, cíveis e fiscais. Essas contingências são avaliadas por assessores 
jurídicos e levam em consideração a probabilidade de que recursos 
financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações, cujo montante possa 
ser estimado com suficiente segurança. As classificações de risco dos 
processos judiciais são revisadas periodicamente pela área jurídica da 
Entidade. Os registros contábeis seguem o que estabelece a Instrução Previc 
nº. 31, de 20 de agosto de 2020, assim como a Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) nº. 1.180, de 24 de julho de 2009 (CPC 25). 
 

4.1.3 Gerenciamento de Riscos 
 
O gerenciamento de riscos na REGIUS segue as melhores práticas de 
mercado e o que estabelece a Resolução MPS/CGPC nº 13, de 06 de outubro 
de 2004, a Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018 e os Guias 
PREVIC de melhores práticas em Fundos de Pensão. Os processos são 
constantemente aprimorados e abrangem, entre outros, os riscos 
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operacionais, de mercado, financeiro, crédito, liquidez, legal e de imagem. A 
gestão é realizada de acordo com as regras estabelecidas para cada risco. 
 
Na REGIUS, a avaliação de riscos consiste na identificação e análise de riscos, 
que podem ser internos e externos, e que constituam obstáculos ao alcance 
dos objetivos da Entidade. Essa avaliação considera a severidade dos riscos, 
a frequência com que ocorrem, seu nível de impacto e como administrá-los. 
 
As categorias de riscos gerenciadas pela REGIUS são: 
 
Risco de Gestão - perpassa todas as áreas da Entidade. A estrutura adequada 
observa as características próprias da Entidade – porte, número de planos, 
modalidade dos planos, número de participantes ativos e assistidos, 
atendendo-se ainda à estrutura mínima prevista em lei e as orientações do 
órgão supervisor. A estrutura deve buscar mitigar os riscos relacionados à 
concentração de poderes, garantindo a segregação de funções e privilegiando 
as decisões colegiadas. 

No caso da REGIUS, o acompanhamento e a mitigação do risco da gestão dos 
investimentos é feito conforme previsto nas Políticas de Investimentos dos 
Planos: 

I) Montagem de Portfólio Qualificado – Efeito de diversificação dos papéis; 

II) Seleção adequada de gestores, observando quantidade e qualidade 
destes, além dos seguintes parâmetros: limites de alocações/concentração, 
definição de critérios de seleção e acompanhamento da gestão, conforme PO 
específico do processo de investimentos. 
 
Risco de Mercado - É o risco de perdas em decorrência de oscilações de 
variáveis econômicas e financeiras, como taxa de juros, taxa de câmbio, 
preço das ações e de commodities. O risco de mercado manifesta-se quando 
o valor de uma carteira oscila em função de variações ocorridas nos preços 
dos títulos e valores mobiliários. 

Segundo o artigo 10 da Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018, as 
entidades devem avaliar, monitorar e gerenciar o risco e o retorno esperado 
dos investimentos. Em atendimento ao que estabelece a legislação, o 
acompanhamento do risco de mercado é feito por meio do Value-at-Risk 
(VaR), que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos 
presentes na carteira analisada, a perda esperada. O cálculo do impacto das 
variações dos valores de mercado sobre a carteira de investimentos é 
realizado pelo prestador dos serviços de custodia. 
 
Risco de Crédito - refere-se a uma possível incapacidade de pagamento por 
parte dos devedores de quaisquer títulos ou obrigações relativas à operação 
da empresa. Tais riscos são classificados em baixo, médio e alto risco de 
crédito, assim definidos por agências especializadas, tais como Fitch Rating, 
Moody`s Investor, Standard & Poors entre outras. 
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Antes de realizar uma aplicação em ativos ou de cotas de fundos de 
investimento relacionados ao risco de crédito, a Entidade avalia o potencial 
da empresa/instituição emissora do crédito em honrar as dívidas. A análise 
realizada procura identificar fatores que possam deteriorar a geração de fluxo 
de caixa operacional empregando, simultaneamente, as seguintes 
abordagens: 

Qualitativa - composta por inúmeros elementos que possam contribuir com a 
formação de opinião acerca da capacidade de pagamento, incluindo-se: 
análise de emissores, documentação e prospecto, prazos, fatores financeiros, 
garantias etc. 

Quantitativa - Os modelos quantitativos de classificação de risco de crédito 
buscam avaliar a um emissor de crédito ou de uma operação específica, 
atribuindo uma medida que representa a expectativa de risco de default, 
geralmente expressa na forma de uma classificação de risco (rating). 

Sob a abordagem quantitativa considera-se os seguintes critérios: 

I. Somente serão considerados ativos classificados como grau de 
investimento e no mínimo avaliado em “A“ ou “A2”, em escala nacional, por 
agência avaliadora de risco internacional cadastrada junto à CVM. E quando 
se tratar de fundo de crédito privado ou FIDC, o rating será de BBB ou BAA2. 

II. Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas 
indicadas na tabela serão classificados como Grau de Investimento, 
observadas as seguintes condições: 

• Caso duas das agências classificadoras admitidas classifiquem o mesmo 
papel ou emissor, será considerado, para fins de enquadramento, o pior 
rating; 

• O enquadramento dos títulos ou emissores será feito com base no rating 
vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de 
investimento. 

III. As agências de classificação de risco utilizadas na avaliação dos ativos de 
crédito privado domiciliadas no país devem estar registradas na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). No caso de agências domiciliadas no exterior, 
essas devem ser reconhecidas pela CVM. 
 
Risco de Liquidez - 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. À 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 ao preço justo. 

O controle desse risco é feito por meio da elaboração do estudo de macro 
alocação de ativos que projeta, com base nas características do passivo e em 
dados específicos, o fluxo de caixa do plano para os próximos anos e 
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recomenda uma carteira de ativos adequada para atender a essas demandas 
futuras, o estudo de ALM. 
 
Risco Atuarial - decorre do crescimento não esperado das responsabilidades 
do Plano de Benefícios, item representado pelas reservas matemáticas, em 
ritmo mais intenso que o previsto para o crescimento dos recursos 
garantidores. A identificação do risco atuarial inclui a verificação dos 
seguintes itens: descasamentos entre ativo e passivo; independência do 
trabalho do atuário; aderência das premissas financeiras e demográficas; 
adequação do plano de custeio; compatibilidade do método de financiamento 
adotado; e resultado do plano (superávit, equilíbrio ou déficit). Os riscos 
atuariais estão presentes nos planos de benefício definido (BD) e de 
contribuição variável (CV) que oferecem a opção de renda vitalícia. O 
monitoramento desse risco, que visa a manter um nível de financiamento 
adequado, inclui a verificação da aderência das premissas atuariais e 
financeiras, em que se destacam as tábuas de mortalidade e a taxa de 
desconto do passivo atuarial, conforme estudo anual de aderência das 
premissas atuariais e financeiras, desenvolvido pela consultoria atuarial e 
aprovado em última instância pelo Conselho Deliberativo, após o 
posicionamento do Conselho Fiscal, conforme preconiza a Resolução CNPC nº 
30, de 10 de outubro de 2018. 

O acompanhamento desse risco é feito, mensalmente, pela área 
previdenciária que apresenta à área de riscos e controles a análise do 
crescimento das reservas matemáticas e suas respectivas causas. 
Adicionalmente, são feitas auditorias atuariais periódicas além do 
acompanhamento efetuado pela auditoria independente e pelo Patrocinador. 
 

Risco Legal - está relacionado à não conformidade com normativos internos 
e externos, podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, 
processos judiciais ou eventuais questionamentos, surge quando os 
procedimentos e rotinas desrespeitam o ordenamento jurídico. O 
monitoramento do risco legal é feito com a criação de mecanismos e 
procedimentos de análise e controle de contratos, acordos ou quaisquer 
outros documentos a que se obrigue juridicamente a própria Entidade e, 
eventualmente, sua contraparte. A gestão do risco legal inclui, ainda, a 
correta valorização e o adequado aprovisionamento das contingências 
judiciais.  

O controle do risco legal é feito por meio de: 

I. Monitoramento do nível de compliance, através de relatórios que permitam 
verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e 
à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados 
pelo Conselho Fiscal; e 

II. Contratação de serviços pontuais ou de monitoramento do risco jurídico 
da carteira de investimentos. 
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Risco Operacional - caracteriza-se como a possibilidade de ocorrência de 
perdas que a Entidade pode vir a sofrer resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos que envolve pessoas e sistemas, ou de eventos 
externos inesperados. 
 
A redução desse risco ocorre com a introdução de normas institucionais, bem 
como de manuais operacionais permanentemente atualizados, e, 
fundamentalmente, com a adoção de rotinas informatizadas que, em geral, 
quando bem estruturadas, o minimizam drasticamente. 

O Risco Operacional é mitigado, entre outras formas, com: 

• Realizações das ações de controles internos; 

• Conhecimento e mapeamento de procedimentos operacionais; 

• Avaliação dos pontos sujeitos a falhas de qualquer tipo; 

• Avaliação dos impactos das possíveis falhas; 

• Avaliação da criticidade de cada processo, em termos dos erros observados 
e dos impactos causados; 

• A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de 
monitoramento dos riscos; 

• O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de 
investimentos; 

• Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos 
participantes do processo decisório de investimento; e 

• Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de 
todos os envolvidos no processo de planejamento, execução e controle de 
investimento. 
 
Risco Sistêmico - se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro 
seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de 
uma empresa. Por concepção, é um risco que não se controla – o que não 
significa que deve ser relevado porque tem a possibilidade de afetar um 
número considerável de instituições e de mercados, prejudicando, assim, o 
bom funcionamento do sistema financeiro. Desta forma, para se mensurar a 
importância do risco sistêmico, duas dimensões devem ser observadas: A 
probabilidade de ocorrer o evento sistêmico e a magnitude do evento. 

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a 
alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à 
diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores 
externos de investimento – visando a mitigar a possibilidade de inoperância 
do setor, do emissor e dos prestadores de serviço em um evento de crise. 
 
Risco de Contraparte - pode ser mitigado pela análise prévia da capacidade 
de pagamento pelo emissor das obrigações decorrentes do ativo financeiro, 
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evitando-se, assim, que perdas potenciais impactem negativamente o 
resultado do plano de benefícios. O monitoramento do risco em questão deve 
ser feito de forma contínua até o vencimento das obrigações. Adicionalmente, 
é recomendável evitar a concentração de ativos em poucos emissores.  

No caso específico do patrocinador, cabe registrar que o risco de contraparte 
inclui, além dos investimentos em títulos de renda fixa e ações de sua 
emissão, a possibilidade de não recebimento das contribuições previstas para 
o custeio do plano e das amortizações relativas a dívidas contratadas. O risco 
aumenta substancialmente com a insolvência do patrocinador, que impacta, 
de forma diferenciada, o plano de benefícios conforme sua modalidade. 

Esse risco é mitigado com: 

I – Acompanhamento sistemático do pagamento de obrigações do 
patrocinador (arrecadação); 

II – Acompanhamento periódico das demonstrações financeiras dos 
emissores/fundos e dos pareceres das auditorias independentes; 

III – Acompanhamento do rating dos emissores e do índice de Basiléia para 
instituições financeiras. 
 
Risco de Imagem - possibilidade de perdas decorrentes de a instituição ter 
seu nome desgastado junto aos participantes, em razão de publicidade 
negativa, verdadeira ou não. 
 
A mitigação desse risco ocorre com: 
 
I -  Aplicação de procedimentos de compliance, estabelecendo o controle 
efetivo dos procedimentos internos e a prevenção de causas ilegais antes 
mesmo que aconteçam; 
II -  Definição e adoção de políticas desenvolvidas e operacionalizadas para 
garantirem a confiabilidade nos processos; 
III -  Aplicação de uma gestão de riscos e controles eficiente, estruturada 
para o desenvolvimento de processos e de ações que ajudem a identificar 
fatores que possam, de alguma forma, ser prejudicial para a Entidade.  
 
 
5. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 
 
As entidades fechadas de previdência complementar estão isentas de imposto 
de renda pessoa jurídica, desde janeiro de 2005, de acordo com a Lei nº 
11.153, de 29 de dezembro de 2004. 
 
As contribuições para o PIS e a COFINS são calculadas mensalmente, de 
acordo com as alíquotas de 0,65% e 4,00%, respectivamente, sobre o 
somatório das receitas administrativas da Entidade e o resultado das 



 
REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
 

42 
 

aplicações do fundo administrativo, conforme Instrução Normativa SRF nº 
1.911, de 11 de outubro de 2019. 
 
A TAFIC – Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar é 
recolhida quadrimestralmente à Previc, calculada com base nos recursos 
garantidores de cada plano de benefícios administrado pela Entidade, de 
acordo com a Instrução Previc nº 03, de 10 de outubro de 2012. 
 
 
6. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
O objetivo é explicar a forma de contabilização das operações e o que 
representam os valores relativos aos saldos existentes em 31/12/2021 nas 
contas de maior expressão. 
 
6.1 Ativo 
 

6.1.1 Disponível 

 
Estão registradas as disponibilidades existentes em caixa e bancos. 
 

6.1.2 Realizável 

 
Os recursos escriturados no Realizável de cada plano são formados, em sua 
maioria, pelas contribuições dos participantes e patrocinadores, somadas aos 
rendimentos produzidos pelas aplicações realizadas em conformidade com as 
diretrizes traçadas pela Política de Investimentos de cada plano de benefícios 
e do PGA, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade, 
observados os limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. 
 

6.1.2.1 Gestão Previdencial 
 
Depósitos Judiciais / Recursais 
 
- Trata-se de depósitos efetuados por determinação judicial para garantia de 
ações em que ex-participantes pleiteiam o recebimento de correção 
monetária relativa a índices expurgados do cálculo da inflação em vários 
planos de estabilização econômica. 
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6.1.2.3 Investimentos 
 
Refere-se à carteira de investimentos da Entidade, compreendendo Títulos 
Públicos, Ativo Financeiro de Crédito Privado, Ações, Fundos de 
Investimentos, Investimentos Imobiliários e Empréstimos, em conformidade 
com a Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo e com 
a legislação vigente. Para precificação dos títulos e valores mobiliários são 
utilizados os critérios definidos na Resolução CFC n.º 1.198, de 21 de outubro 
de 2009, que estabelece três níveis de hierarquia para mensuração do valor 
justo: 
 
(i) Nível I: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos 
idênticos ou passivos. 

(ii) Nível II: Não existe mercado ativo, mas existem informações de 
ativos/passivos semelhantes que podem ser ajustadas para estimar o valor 
justo. 

(iii) Nível III: Inexiste mercado ativo e informações de outros ativos/passivos 
são precárias ou inexistentes. Necessária a utilização de modelos para 
estimar o valor justo. 

I. Títulos Públicos e Ativo Financeiro de Crédito Privado 

Em observância ao artigo 30 da Resolução CNPC nº 43, de 6 de agosto de 
2021, estão indicados a seguir os valores dos títulos da carteira própria, 
classificados como “Títulos para Negociação” e “Títulos Mantidos até o 
Vencimento” e são classificados no nível I de hierarquia para mensuração do 
valor justo. 
 
a) Títulos para negociação – títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o propósito de serem negociados antes do seu vencimento. São papeis 
contabilizados pelo custo de aquisição e marcados a mercado, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 
Na precificação a mercado, o critério adotado é aquele estabelecido pelo 
Agente de Custódia Banco Itaú Unibanco S/A. A instituição utiliza-se de 
parâmetros divulgados por entes de mercado com reconhecida idoneidade, 
como a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais - Anbima, bem assim o que é disciplinado ou fixado pelos órgãos 
fiscalizadores (Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários).  
 
Para os ativos integrantes das carteiras dos fundos de investimentos são 
seguidas as mesmas práticas acima apontadas, ou seja, também estão 
precificados a mercado. Ressalte-se, entretanto, que, quando se trata de 
fundos não exclusivos, a responsabilidade por adotar os procedimentos 
descritos cabe aos respectivos administradores. 
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b) Títulos mantidos até o vencimento – títulos e valores mobiliários 
adquiridos com o propósito de serem carregados até o seu vencimento. São 
papeis contabilizados pelo custo de aquisição e marcados na curva, ou seja, 
precificados de acordo com a taxa de juros contratada, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, observado o regime de 
competência. A formação da carteira de títulos mantidos até o vencimento é 
orientada pelo estudo de ALM (Asset Liability Management) elaborado para 
cada um dos planos de benefícios. 
 
A maior carteira é representada pelas Notas do Tesouro Nacional da série “B” 
- NTN-B (títulos de emissão do Governo Federal indexados ao IPCA, 
acrescidos de taxa real de juros). Por estarem atrelados ao mesmo índice de 
correção da meta atuarial, esses investimentos reduzem o risco de 
descasamento entre as obrigações do plano e a formação dos recursos 
garantidores. 
 
A Entidade afirma sua capacidade financeira e a intenção de manter até o 
vencimento os títulos assim classificados, em conformidade com o artigo 30 
da Resolução CNPC nº 43, de 6 de agosto de 2021. 
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c) Reclassificação de Títulos mantidos até o vencimento – A REGIUS 
realizou, no encerramento do exercício de 2020, a reclassificação de títulos 
públicos do Plano de Contribuição Definida CD-02 da categoria “títulos 
mantidos até o vencimento” para a categoria “à negociação”, nos termos da 
Resolução, vigente à época, CNPC nº 37, de 13 de março de 2020, revogada 
pela Resolução CNPC nº 43, de 6 de agosto de 2021.  
 

 31/12/2020 – R$ mil 

Ativo Aquisição Vencimento Qtd 
Saldo 

Contábil  
Saldo Contábil 
reclassificação 

Resultado 
Apurado 

NTN-B 23/03/17 15/08/26 2.550 9.238 10.609 1.371 
NTN-B 17/05/17 15/08/26 2.200 8.047 9.153 1.106 
NTN-B 24/05/17 15/08/26 800 2.856 3.328 472 
NTN-B 28/07/17 15/08/26 396 1.447 1.648 201 
NTN-B 15/08/17 15/08/26 306 1.120 1.273 153 

Totais 6.252 22.708 26.011 3.303 
 

A área de investimento promove anualmente para a carteira de ativos da 
Entidade, estudos face à projeção do fluxo do passivo teórico, cujo principal 
objetivo é obter uma carteira ótima de ativos que atenda o cumprimento dos 
benefícios a conceder, liquidez adequada à carteira e a geração de resultados 
compatíveis em termos de risco e retorno. Utiliza-se na definição da macro-
alocação modelo denominado ALM (sigla em inglês para Asset Liability 
Management) que busca encontrar a combinação de ativos financeiros mais 
compatíveis com as futuras obrigações elaborado por consultoria financeira. 
Em setembro de 2020, o ALM do plano CD02 foi efetuado também para 
auxiliar na definição da política de investimento aprovada no final de 2020. 
Neste estudo com base na projeção do fluxo do passivo teórico feito por 
atuário contratado pela REGIUS, identificou-se a necessidade de ativos 
disponíveis para fazer jus a um passivo possível, tendo em vista o 
quantitativo de participantes que completaram os requisitos para aposentar 
conforme regulamento do plano e o comportamento deste grupo referente ao 
prazo do resgate e pagamentos mensais temporários. Na modelagem, o 
volume financeiro suficiente para cobrir tais projeções exigiu a reclassificação 
de NTN-B com vencimento em 2026 de mantido até o vencimento para livre 
negociação. A reclassificação foi efetuada conforme preconiza a Resolução 
CNPC n.º 37, de 13 de março de 2020 e aprovada pelo Conselho Deliberativo. 
 

II. Ações 
 
Investimentos realizados para diversificação do portfólio da carteira dos 
planos de benefícios. No mercado à vista, as ações adquiridas são registradas 
pelo custo de aquisição, acrescido de despesas de corretagem e outras taxas 
incidentes, e avaliadas ao valor de mercado. Os rendimentos como 
dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações são contabilizados 
segundo o regime de competência. 
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Desvalorização Imobiliária – Shoppings Centers 
 
Para a avaliação dos Shoppings Centers, a JLL utilizou os métodos de 
avaliação conhecidos como “da Quantificação do Custo” e “de Capitalização 
da Renda” através do Fluxo de Caixa Descontado. O Fluxo de Caixa 
Descontado (Discounted Cash Flow) é utilizado na avaliação de 
empreendimentos de base imobiliária, projetando-se a receita líquida a ser 
auferida pela propriedade para um horizonte que se entenda o mais 
adequado. 
  
Todas as premissas baseiam-se na análise histórica e atual de desempenho 
do empreendimento, sendo verificado o comportamento da receita líquida 
projetada pela viabilização de cenários distintos (conservador, normal e 
otimista), além da análise de sensibilidade através de suposições de variação 
quantitativa ou qualitativa das premissas. Através deste método foi 
determinado o valor do imóvel sob a ótica de investimento, tendo como base 
a operação atual. 
 
O surto do COVID-19 (novo coronavírus), declarado pela Organização 
Mundial da Saúde como uma “Pandemia Global” em 11 de março de 2020, 
impactou os mercados financeiros globais. O surto de COVID-19 é uma 
situação em evolução com efeitos no mercado financeiro e imobiliário 
atualmente desconhecidos. O impacto será causado pela escala e longevidade 
da pandemia.  
 
A atividade de mercado, o que significa transações e evidências de mercado 
desde a pandemia, é limitada. É difícil prever os efeitos a curto e longo prazo 
que a pandemia pode ter sobre os valores do capital.  
 
Antes da pandemia a tendência do mercado em geral estava diretamente 
ligada aos desdobramentos políticos econômicos no curto/médio prazo. 
Durante a pandemia ocorreram fechamentos de estabelecimentos comerciais, 
alterando parte da forma de consumo da população, que passou a utilizar 
mais os canais virtuais para compra de bens, o que tem afetado diretamente 
a receita dos shoppings centers.  
 
Além disso, destacamos que o fechamento de atividades industriais fez com 
que reduzissem a produção, além disso houve forte elevação de preços das 
comodities, o que tem gerado elevação da inflação no mundo inteiro, para 
tentar conter o banco central iniciou a elevação da taxa Selic. 
 
Ademais, paira a incertezas sobre a efetiva de do controle de inflação e da 
possibilidade de crescimento da economia, o que reduz ainda mais a 
expectativa de crescimento das receitas.  Esses fatores em conjunto fizeram 
com que os shoppings apresentassem desvalorização no período. 
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Especificamente com relação ao Shoppinc Center Conjunto Nacional, o laudo 
de avaliação infere que as receitas de estacionamento enfrentam sucessivas 
quedas de faturamento, com um CAGR (Compound Annual Growth Rate), ou 
taxa de crescimento anual composta, nos últimos cinco anos de -18,75%. 
Como trata-se de uma tendência já consagrada em outros empreendimentos, 
especialmente em Brasília, e por conta da pandemia que acabou catalisando 
esse processo, o avaliador entende que o valor atual não deverá se recuperar, 
pelo menos no horizonte do fluxo de caixa.  
 
Também, entre 2017 e 2021 as receitas de quiosques e locações temporárias 
caíram, em média, 7,70% ao ano, número que também está contaminado 
pela queda sofrida entre 2019 e 2020, de 48,11%. Em 2021 houve um 
crescimento de 50,95% da rubrica, mas, por conta da volatilidade dessas 
receitas, na avaliação adotou-se um crescimento simbólico de 1,0% ao ano, 
em linha com o aluguel mínimo.  
 
Entre 2017 e 2021 as receitas com Mídia e merchandising caíram, em média, 
12,94% ao ano e encerraram o ano no menor valor arrecadado 
historicamente. Como há espaço para a recuperação dessa receita perante os 
níveis históricos, o avaliador adotou um ramp-up dessa receita nos três 
primeiros anos do fluxo, de forma a recuperar o valor arrecadado em 2019, 
último ano antes da crise. Após esse período, a taxa de crescimento adotada 
passa para 1,0% ao ano. 
 

Em suma, além de outros fatores, estes são os motivos que levaram o 
Shopping Conjunto Nacional a apresentar uma avaliação negativa de R$ 
20.020 mil no exercício de 2021. 

 

VI – Empréstimos 
 
A Entidade possui valores a receber de participantes, relativos a empréstimos 
a serem descontados em folha de salário. No entendimento da REGIUS, há 
suficientes garantias de recebimento dos referidos valores. Essas garantias 
estão representadas por parte do instituto do resgate que o participante já 
tem acumulado na própria Entidade e, em caso de falecimento de participante 
devedor, pelo Fundo Garantidor de Empréstimos, somente no que se referir 
às prestações vincendas, que é constituído por um valor descontado de cada 
concessão. 
 
São registrados nessa rubrica os empréstimos concedidos aos participantes 
dos planos de benefícios, pelo valor principal, acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço e deduzidas as amortizações.  
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foi proferida decisão que suspendeu os pagamentos anteriormente 
autorizados, com o que é aguardada nova decisão de liberação dos valores. 
 

CDB do Banco Santos - No que se refere ao crédito contra o Banco Santos, 
a Entidade contratou o escritório de advocacia Lobo & Ibeas para acompanhar 
o processo junto à massa falida. Em 2010, foi iniciado o pagamento aos 
credores quirografários com distribuição em julho daquele ano da primeira 
parcela de rateio no montante de R$ 550 mil. Em 2011 a REGIUS recebeu a 
segunda parcela de rateio, no montante de R$ 990 mil, em 2013, houve 
pagamento da terceira parcela de rateio de R$ 355 mil, em 2016, houve 
pagamento de R$ 343 mil, referente a quarta parcela de rateio, em 2019 
ocorreu o pagamento da quinta parcela do rateio, no valor de R$ 718 mil,  
em 2020, houve o pagamento de R$ 255 mil, referente a sexta parcela do 
rateio e em 2021, houve o pagamento da sétima parcela do rateio aos 
credores quirografários, no montante de R$ 286 mil, prosseguindo o feito 
quanto ao saldo remanescente. Desde que foi iniciado o pagamento aos 
credores quirografários, a Entidade recebeu a monta de R$ 3.497 mil. 
Permanecem os rateios aos credores quirografários e o leilão dos ativos para 
os pagamentos.  
 
Debêntures Sultepa – Investimento feito em 20/12/2000 e 15/01/2001, 
nos valores de R$ 1.242 mil e R$ 983 mil, respectivamente. Consoante o 
registro feito pela PricewaterhouseCoopers no estudo de precificação de 
ativos e passivos da Entidade e pelo princípio da prudência e 
conservadorismo, a REGIUS decidiu provisionar o valor correspondente ao 
principal da dívida no fechamento contábil de 2009. A empresa vinha 
renegociando e prorrogando o pagamento de sua dívida, sendo que na 
Assembleia de Debenturistas ocorrida em 02/10/2013 restou configurado o 
vencimento antecipado da dívida. Em 05/03/2014, por meio do escritório 
Castro Barcelos Advogados, a REGIUS ajuizou ação com vistas à recuperação 
do crédito. A empresa requereu recuperação judicial, sendo que está 
pendente de decisão a aprovação do plano de recuperação apresentado, em 
vista de recursos interpostos, inclusive pela REGIUS, em face da decisão que 
concedeu o cram down (da lei de falências e recuperações judiciais, trata-se 
de fenômeno jurídico viabilizador da aprovação do plano de recuperação, 
mesmo que este tenha sido recusado pela assembleia geral de credores. 
Assim, caracteriza-se pela prerrogativa do juiz em aprovar/conceder a 
recuperação mesmo sendo o plano rejeitado, revertendo a decisão da 
Assembleia que rejeitou o plano de recuperação judicial. 
 
A Construtora Sultepa S/A recorreu por meio de agravo de instrumento ao 
Tribunal de Justiça, em razão da magistrada de 1º grau ter indeferido o 
pedido de declaração de litispendência entre a ação de prestação de contas e 
a ação de execução. O agravo de instrumento em questão foi desprovido. 
Sendo interposto Recurso Especial pela ré, que fora inadmitido. Desta decisão 
foi interposto Agravo em Recurso Especial que também fora desprovido. Em 
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discordância com o julgado a Sultepa opôs Embargos de Declaração, os quais 
aguardam julgamento. Foi interposto Agravo de Instrumento pelas 
Fundações credoras em trâmite perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do RS, cujo objeto é a alteração da decisão que homologou o plano 
modificativo de recuperação judicial com fundamento no instituto do Cram 
Down, sob o argumento de que houve abuso do direito de voto por parte dos 
credores da Classe II, o qual foi desprovido. O AREsp (Agravo em Recurso 
Especial) dos credores foi desprovido no STJ, sendo que aguarda-se o 
processamento do plano de recuperação judicial na origem, para acessar os 
créditos na forma da decisão que concedeu o cram down. 
 
CCB de emissão da empresa Talento S.A – Investimento feito em 
26/10/2007, no valor de R$ 2.000 mil. Diante das evidências da inexistência 
de prova de constituição das garantias previstas no título, aliada ao fato do 
inadimplemento, a DIREX, conforme registrado na ata de sua 667ª reunião, 
de 23 de novembro de 2009, decidiu considerar a dívida vencida 
antecipadamente e adotar as medidas destinadas à recuperação do montante 
aplicado pela REGIUS. Assim, foi ajuizada ação visando à declaração de 
nulidade do negócio para que sejam devolvidos os valores relativos ao 
investimento, tendo havido decisão de improcedência da demanda na 
primeira e segunda instâncias, sendo que aguarda julgamento de recurso no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Os recursos interpostos no STJ não 
foram providos, razão pela qual a demanda retornou a primeira instância, 
onde se discute o pagamento dos honorários sucumbenciais por parte da 
entidade. 
 
CCB de emissão da empresa Resul - Investimento feito em 05/10/2007, 
no valor de R$ 8.000 mil, caracterizado pela Cédula Bancária nº 124. O 
inadimplemento iniciou-se em abril/2009. Mesmo após várias tentativas de 
acordo extrajudicial com a devedora e respectiva avalista não foi possível um 
consenso entre as partes, razão pela qual se optou pelo aprovisionamento do 
valor investido e pelo ajuizamento de demanda, que se encontra em trâmite 
na Comarca do Rio de Janeiro.  
 
Tendo em vista que todos os procedimentos para satisfação da execução 
foram infrutíferos, em 11/11/2019 a exequente protocolou um incidente, por 
dependência, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica das 
empresas executadas, com a finalidade de estender os efeitos de suas 
obrigações à pessoa de seus sócios ou administradores, o qual se encontra 
em processamento. 
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PLANO CD – 02 
 
O Plano de Benefícios CD – 02, por sua característica, não apresenta déficit 
ou superávit. O resultado dos investimentos valorizou a cota patrimonial do 
plano no ano de 2021 em 5,50%. 
 
 

PLANO CD – Metrô – DF 
 
O Plano de Benefícios CD – Metrô – DF, pela mesma razão, não apresenta 
déficit ou superávit. O resultado dos investimentos valorizou a cota 
patrimonial do plano no ano de 2021 em 5,25%. 

 
 
PLANO CD – 05 

 
O Plano de Benefícios CD – 05, também pela mesma razão, não apresenta 
déficit ou superávit. O resultado dos investimentos desvalorizou a cota 
patrimonial do plano no ano de 2021 em 0,39%. 
 
 

PLANO INTITUÍDO BRASÍLIAPREV 
 
O Plano de Benefícios BrasíliaPrev, também pela mesma razão, não apresenta 
déficit ou superávit. O resultado dos investimentos valorizou a cota 
patrimonial do plano no ano de 2021 em 4,17%. 
 
 

6.2.3.3 Equilíbrio Técnico Ajustado 
 
Conforme redação dada pela à Resolução CNPC n° 30, de 10 de outubro de 
2018 o ajuste de precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos 
públicos federais atrelados a índices de preços classificados na categoria 
Mantidos até o Vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual 
utilizada na respectiva avaliação atuarial e o valor contábil desses títulos 
(valor de Mercado). 
 
A Instrução Previc n° 33, de 23 de outubro de 2020, tratou dos critérios para 
definição e divulgação da duração do passivo, da taxa de juros parâmetro e 
do ajuste de precificação dos títulos públicos federais para fins de 
equacionamento de déficit técnico e para utilização ou destinação de 
superávit técnico. 
 
Tal ajuste está restrito aos títulos públicos federais atrelados a índice de 
preços, que atendam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
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I - estejam classificados na categoria títulos mantidos até o 
vencimento; 

II - tenham por objetivo o pagamento dos benefícios a conceder e 
concedidos com valor ou nível previamente estabelecidos e cujo 
custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua 
concessão e manutenção, bem como dos benefícios concedidos 
que adquiriram característica de benefício definido na fase de 
concessão; 

III - o valor presente do fluxo dos títulos públicos federais objetos do 
ajuste, principal e juros, seja igual ou inferior ao valor presente 
do fluxo de pagamento de benefícios, apurados anualmente para 
todo o período do fluxo; 

IV - a duração do fluxo dos títulos públicos federais objetos do ajuste 
seja inferior à duração do fluxo de pagamento de benefícios; e 

V - esteja demonstrada a capacidade financeira de atendimento às 
necessidades de liquidez do plano de benefícios. 

O ajuste de precificação positivo ou negativo deve ser discriminado no 
Demonstrativo do Ativo Líquido (DAL) por plano de benefício, para apuração 
do equilíbrio técnico ajustado. 
 
 
Plano de Benefícios BD – 01 
 
Em 31/12/2021, nos termos do que preceitua a Resolução CNPC n° 30, de 
10 de outubro de 2018 e, ainda, conforme teor da Instrução Previc nº 10, de 
30 de novembro de 2018, a Entidade apurou um ajuste técnico de 
precificação dos ativos da ordem de R$ 244.178 mil, o qual, agregado ao 
resultado do Plano de Benefícios BD – 01, que apresentou Déficit Técnico 
Acumulado de R$ 126.691 mil, produziu um Equilíbrio Técnico Ajustado igual 
a R$ 117.487 mil, evidenciando que não foi necessária a elaboração de plano 
de equacionamento de déficit atuarial. 
Em 31/12/2020, a Entidade apurou um ajuste técnico de precificação dos 
ativos da ordem de R$ 229.197 mil, o qual, agregado ao resultado do Plano, 
resultou em Déficit Técnico Acumulado de R$ 40.684 mil, produzindo um 
Equilíbrio Técnico Ajustado igual a R$ 188.513 mil, mantendo a situação 
ajustada do plano de benefícios a indicar um superávit atuarial. 
 
Demonstramos a seguir a relação dos títulos classificados como mantidos até 
o vencimento, ajustados pela Taxa Real de Juros e que serviram de base para 
o ajuste do Equilíbrio Técnico do Plano de Benefícios BD – 01 nos exercícios 
de 2021 e 2020. 
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Especificamente para o exercício de 2021, o Conselho Deliberativo aprovou 
as fontes de custeio de cada plano de benefícios gerido pela REGIUS e as 
regras de rateio das despesas administrativas, nos seguintes termos: 
 
As fontes de custeio administrativo originar-se-ão dos valores lançados como 
custeio administrativo previdencial e de investimentos oriundo dos Planos de 
Benefícios e da taxa de administração dos empréstimos. 
 
Receitas administrativas aplicadas em 2021: 
 
Custeio Administrativo Previdencial - percentual incidente sobre as 
contribuições previdenciais vertidas aos planos de benefícios administrados 
pela REGIUS e repassados ao PGA. 
 
Custeio administrativo dos investimentos – valor correspondente às 
despesas de investimentos efetivamente realizadas, deduzidas da taxa de 
administração de empréstimos e acrescidas do valor correspondentes aos 
tributos PIS e COFINS e repassados ao PGA. 
 

Regras de rateio das despesas administrativas aplicadas em 2021: 
 
Todas as despesas administrativas foram separadas entre previdenciais e de 
investimentos, conforme percentuais apurados na tabela abaixo e, 
posteriormente, segregadas entre os Planos BD-01, CD-02, CV-03, CD - 
Metrô-DF e CD-05, a saber: 
 
Despesas Administrativas Previdenciais e as contingências – são segregadas 
entre os Planos BD-01, CD-02, CV-03, CD - Metrô-DF e CD-05, na proporção 
de 68,17%, 4,69%, 24,12%, 2,70% e 0,32%, respectivamente. 
 
Despesas Administrativas de Investimentos e as contingências – são 
segregadas entre os Planos BD-01, CD-02, CV-03, CD - Metrô-DF e CD-05, 
utilizando como parâmetro o montante dos recursos garantidores de cada 
Plano de Benefícios posicionado no mês anterior a que se referir e o peso 
atribuído à cada Plano de Benefícios com base nos recursos alocados em cada 
segmento de investimentos.  
 
Tabela de percentuais de rateio das despesas administrativas - previdenciais 
e de investimentos - estabelecidos por centro de custo:  
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na nota 10.7.3, em 2021, houve a constituição de fundo no valor de R$ 35 
mil, resultante da reversão desse montante no Fundo Previdencial (Fundo de 
Reversão) do Plano. 
  
No Plano de Benefícios CD-05, conforme mencionado na nota 10.7.3, em 
2021, houve a constituição de fundo no valor de R$ 17 mil, resultante da 
reversão desse montante no Fundo Previdencial (Fundo de Reversão) do 
Plano. 
 
 

7. CONTINGÊNCIA ATIVA 
 
7.1 Ação judicial sobre os expurgos inflacionários incidentes 

sobre OFND 
 
Em 23 de junho de 1986, o poder executivo Federal expediu o Decreto-Lei nº 
2.288, constituindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), cujo 
objetivo era captar recursos junto a investidores privados. O seu artigo 7º 
estabelecia a obrigatoriedade dos Fundos de Pensão de aplicarem 30% de 
suas reservas técnicas nas suas obrigações. 
 
A Associação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 
ABRAPP, representando os Fundos de Pensão, ajuizou ação contra a União 
Federal requerendo o reconhecimento dos expurgos inflacionários sobre o 
valor das OFND (Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento) 
ocorridos entre abril de 1990 e fevereiro de 1991.  
 
Em 29 de novembro de 2010, foi emitida pelo juízo da causa a certidão de 
trânsito em julgado da ação que a ABRAPP moveu contra o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento – FND, referente à diferença de correção monetária paga 
a menor, no período acima mencionado, em virtude da substituição do índice 
de atualização do IPC pelo BTN. 
 
A REGIUS, como associada da ABRAPP, faz parte dessa ação e decidiu, com 
base em entendimento de sua área jurídica, não registrar os valores 
provenientes da ação contra o FND por entender que, apesar do trânsito em 
julgado, ainda não há uma estimativa confiável dos valores que serão 
recebidos, mormente pelo ajuizamento de ação rescisória contra o julgado, 
sendo que houve suspensão do processo de execução iniciado pela ABRAPP.   
 
Dessa forma, em consonância com a Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) nº. 1.180, de 24 de julho de 2009 (CPC 25), a REGIUS 
não consignou em suas Demonstrações Contábeis o registro contábil dessa 
contingência ativa. Em exercícios futuros, dependendo do andamento 
processual, a administração poderá rever seu julgamento. 
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7.2 Recurso Administrativo à Receita Federal do Brasil 
 
Até novembro de 2011, a REGIUS mantinha contabilizada no grupo dos 
investimentos, na subconta “Outros Realizáveis”, a importância de R$ 1.060 
mil, composta por depósito realizado, incorretamente, em juízo, relativo ao 
pagamento de imposto de renda sobre a devolução de reservas de poupança 
a ex-participantes. Por se tratar de contingência ativa, para atendimento ao 
que recomenda a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 25, a Entidade 
decidiu constituir provisão para perdas do valor correspondente. 
 
Por meio dos processos administrativos nº10166.000725/2010-49 e 
10166.726848/2012-75, a REGIUS pleiteia à Receita Federal do Brasil a 
devolução de valores pagos indevidamente e aguarda julgamento do pleito. 
 
 
8. PREMISSAS ATUARIAIS 
 
8.1 Plano de Benefícios BD – 01 
 
A taxa de retorno resultante do estudo elaborado pela Aditus conclui pela 
capacidade patrimonial de gerar retorno próximo da taxa real de 5,46% para 
o período correspondente à duration do passivo e de 5,13% para o final do 
fluxo (10 anos de projeção).  
 
Considerando que em 2021 foi aprovada redução na taxa de juros do Plano 
BD-01 para 4,70% e a melhora no fluxo no estudo desenvolvido pela Aditus 
e ainda o posicionamento pela manutenção da taxa em 2022 pelo atuário 
responsável, o Conselho Deliberativo decidiu pela manutenção da taxa de 
juros em 4,70% para o exercício de 2022. 
 

O estudo dos testes de aderência elaborado pela Wedan Consultoria e 
Assessoria Atuarial Ltda demonstrou que as tábuas tecnicamente 
selecionadas e utilizadas no Estudo se mostraram aderentes à experiência 
populacional no Plano BD-01. Com base no referido estudo, apenas a Tábua 
de Mortalidade de Inválidos MI-85 M&F suavizada em 20% foi substituída 
pela CSO 80 M Basic, considerando a tendência estatística de longevidade de 
inválidos.  
 
Foi alterado também o Fator de Capacidade dos Salários e Benefícios de 
98,54% para 98,66%, em face da revisão do cenário de inflação de longo 
prazo. O ajuste provocou um acréscimo de 0,13% nas provisões 
matemáticas. 
  
A taxa de carregamento administrativo foi mantida em 3,00%, considerando 
o estudo atuarial do PGA elaborado pela Wedan Consultoria Atuarial. 
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8.2 Plano de Benefícios CV – 03 
 
A rentabilidade projetada, por meio da taxa interna de retorno resultante do 
estudo elaborado pela Aditus conclui pela capacidade patrimonial de gerar 
retorno próximo da taxa real de 4,66% para o período correspondente à 
duration do passivo e de 4,33% para o final do fluxo (10 anos de projeção).  
 
Considerando a TIR da Carteira de ativos do plano e os resultados dos estudos 
técnicos, o Conselho Deliberativo aprovou a manutenção da taxa de juros de 
4,00% ao ano, na reavaliação atuarial de 31/12/2021. 
 
O estudo dos testes de aderência elaborado pela Wedan Consultoria e 
Assessoria Atuarial Ltda demonstrou que as tábuas tecnicamente 
selecionadas e utilizadas no Estudo se mostraram aderentes à experiência 
populacional no Plano CV-03, todavia, ante os resultados apurados o atuário 
recomendou a substituição da Tábua de Mortalidade de Inválidos de MI-85 
M&F suavizada em 20% para a CSO 80 M Basic, considerando a tendência 
estatística de longevidade de inválidos.  
 
Houve alteração no Fator de Capacidade dos Salários e Benefícios de 98,54 
para 98,66%, em face da revisão do cenário de inflação de longo prazo, que 
estima uma taxa de 3,00%, conforme Estudo Técnico Financeiro. 
 
A taxa de Crescimento Real dos Salários foi reduzida de 3,97% para 3,46%, 
nos termos do estudo técnico atuarial.  
 
Os estudos de aderência foram aprovados pelo Conselho Deliberativo da 
Entidade, nos termos das recomendações do atuário responsável pelo plano 
de benefícios. Também foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade 
a manutenção da taxa de carregamento de 4,00%. 
 
Todas as hipóteses adotadas estão em conformidade com as disposições da 
legislação previdenciária aplicável às Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPC em vigor na data-base da avaliação atuarial, em 
especial a Resolução CNPC de nº 30, de 10 de outubro de 2018 e Instrução 
Previc n° 33, de 30 de outubro de 2020, que estabelecem parâmetros 
técnicos para a avaliação de planos de benefícios e foram selecionadas em 
função dos resultados dos testes de adequação realizados pela consultoria 
atuarial. Com relação à taxa de juros, foi elaborado um estudo de adequação 
demonstrando a convergência entre a rentabilidade esperada para os 
investimentos e o valor da taxa de juros a ser usada como hipótese na 
avaliação atuarial. 
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9. PIS e COFINS 
 
A legislação vigente prevê a cobrança desses tributos sobre toda e qualquer 
receita inerente ao exercício da atividade da empresa ou instituição, tendo 
sido publicada sob a égide da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 
dezembro de 1998, que autoriza a Receita Federal do Brasil a cobrar o PIS e 
a COFINS sobre essa base, diferentemente do que ocorria com a Lei nº 9.718, 
de 27 de novembro de 1998, publicada anteriormente à referida Emenda, 
quando a base constitucional para a cobrança de tais contribuições era 
apenas o faturamento, assim entendido como a receita decorrente da venda 
de bens e mercadorias e da prestação de serviços.  
 
A Entidade mantém ajuizada a demanda judicial para discutir a legitimidade 
da cobrança de PIS e COFINS e por força de Mandado de Segurança 
impetrado contra da Receita Federal do Brasil, questionando a exigência do 
PIS e da COFINS, nos moldes da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.  
 

10. FATOS RELEVANTES EM 2021 E EM 2020 
 
10.1 Alteração nas normas e procedimentos contábeis 
 
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar publicou a 
Instrução Previc  nº 31, de 20 de agosto de 2020, alterada pela Instrução 
Previc nº 44, de 23 de novembro de 2021, que regulamentam a Resolução 
CNPC nº 43, de 6 de agosto de 2021, que dispõe sobre os procedimentos 
contábeis das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, 
atualizando e modernizando as regras e procedimentos contábeis específicos 
para o segmento de previdência complementar fechado. A Resolução CNPC 
n° 43, de 6 de agosto de 2021, consolida duas normas anteriores. O novo 
normativo é resultado da unificação da Resolução CNPC n° 29, de 13 de abril 
de 2018 que trata dos procedimentos contábeis das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar e a Resolução CNPC n° 37, de 13 de março de 
2020 que alterou alguns artigos da Resolução n° 29/2018. 
 
Entre as principais alterações destacam-se: 

a) Revisão da estrutura contábil para registro dos investimentos 
(operações compromissadas, operações com ativos de renda fixa, 
operações com ativos de renda variável, operações com cota de 
investimentos, derivativos, operações com participantes, despesas 
diretas dos investimentos, imóveis avaliação/reavaliação – valor de 
mercado com laudo anual, inclusão de rubricas contábeis de provisão 
de perdas estimadas); 

b) Reclassificação dos contratos de dívidas registrados no Passivo para o 
Ativo: As EFPC devem registrar contabilmente os instrumentos de 
dívidas de patrocinador relativos aos financiamentos de serviço 
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passado e de déficit técnico equacionado no grupo “Operações 
Contratadas”, no “Realizável Previdencial”, no Ativo. As EFPC que 
possuem instrumentos de dívidas de patrocinador registrado no grupo 
“(-) Provisões Matemáticas à Constituir”, no Passivo, devem proceder 
a reclassificação contábil; 

c) Padronização de procedimentos para a atualização de depósitos 
judiciais: Na existência de depósitos judiciais, estes realizáveis devem 
ser atualizados por ocasião da emissão do alvará de levantamento 
expedido pelo judiciário em favor da EFPC em contrapartida a conta de 
resultado.   

d) Reestruturação do Plano de Contas a fim de proporcionar maior 
detalhamento das informações e fortalecer a transparências, foram 
criadas novas contas:  abertura de recursos de portabilidade, 
desoneração de contribuições, recepção das contribuições de 
empregadores de planos instituídos, terceirização de riscos 
(seguradoras). Nova segregação contábil e alterações do Grupo PGA – 
Despesas Administrativas; 

e) Criação de grupo de “Informações extracontábeis” (equacionamentos, 
provisões, TPF vinculados às operações compromissadas, valor de 
mercado de TPF na curva, carteiras próprias e administradas por 
fundos de investimentos, individual dos imóveis, etc).  

10.2 Reajuste dos benefícios do Plano CV-03 
 
O Regulamento do Plano de Benefícios CV – 03, estabelece que os valores 
dos benefícios de rendas de aposentadoria e do benefício proporcional diferido 
serão reajustados uma vez por ano, em janeiro, de acordo com a variação do 
IPCA/IBGE verificada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês 
da aplicação do reajuste, nesse sentido, para se adequar ao que está previsto 
em regulamento, foi promovida o ajuste da metodologia de reajuste de 
benefícios do Plano CV-03, aplicando os índices do período “t” no referido 
mês.  Desta forma, o reajuste dos benefícios considerado na Avaliação 
Atuarial do exercício de 2021 considerou o IPCA de dezembro de 2020 a 
dezembro de 2021. 
 
10.3 Plano Instituído - BrasiliaPrev  
 
Elaborado na modalidade de Contribuição Definida, o Plano de Benefícios 
BrasíliaPrev foi aprovado pela Previc em 14 de setembro de 2020, conforme 
Portaria nº 625, tendo como primeiro instituidor a Associação dos 
Empregados do Banco de Brasília – AEBRB, entidade que congrega os 
empregados ativos e aposentados do BRB, além dos correntistas detentores 
de apólice de seguro em grupo contratada junto ao BRB-Banco de Brasília 
S/A.  
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Esse plano é destinado a associados e familiares dos associados da AEBRB 
até o 3º grau, nos termos da Resolução CGPC nº 12, de 17 de setembro de 
2002 e do Regulamento do Plano.  
 
O recebimento das contribuições para o plano teve início no mês de janeiro 
de 2021. 
 
A AEBRB também contribuiu para o custeio administrativo do Plano 
BrasíliaPrev, no limite de R$ 300 mil, sendo que desse limite, no exercício de 
2021, a associação aportou o montante de R$ 268 mil, restando ainda o saldo 
de R$ 32 mil para ser aportado em 2022. 
 
Em 2022 foi aprovada pela PREVIC a adesão da própria Regius e da AABR – 
Associação Atlética Banco de Brasília como instituidoras do BrasíliaPrev. 
 
10.4 O Plano de Benefícios RPC RegiusPrev 
 
Elaborado na modalidade de Contribuição Definida, o Plano de Benefícios RPC 
RegiusPrev foi aprovado pela Previc em 16 de dezembro de 2021, conforme 
Portaria nº 841. Esse plano é destinado a Estados e Municípios que desejam 
adequar-se à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 
 
10.5 Ação Judicial FIP Multiner 
 
Em função das recorrentes desvalorizações das cotas do FIP Multiner, a 
Entidade tem buscado alternativas visando à retirada da REGIUS do rol de 
cotistas do FIP. A Diretoria Executiva deliberou em junho de 2019, não 
efetuar o aporte solicitado pelo Fundo, em conformidade com sua estratégia 
de não realizar novos aportes financeiros no FIP a partir de 31/12/2018, e 
decidiu, no sentido de efetuar o recolhimento da monta de R$ 21 mil por meio 
de depósito judicial. O Juízo de piso negou a tutela de urgência, tendo sido 
interposto Agravo de Instrumento, o qual restou improvido, assim o valor 
depositado foi liberado para levantamento. 
 
Em julho de 2019, a Entidade ajuizou a ação judicial contra o Fundo, 
Administrador e Gestor solicitando a liquidação parcial das suas cotas. Houve 
sentença improcedente na 1ª Instância, estando pendente o julgamento do 
recurso de apelação em 2ª instância. 
 
10.6 Impacto da Pandemia COVID-19 no resultado dos 

investimentos 
 
As novas ondas de Covid-19 continuaram a impactar a economia global em 
2021, tornando esse ano ainda mais desafiador do que o esperado. A 
condição do quadro pandêmico pressionou o sistema de saúde mundial, 
levando os países a adotarem medidas mais restritivas de mobilidade da 
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população. No Brasil, com o surgimento de novas variantes viu-se, em alguns 
momentos, o colapso no sistema de saúde.  
 
O Comitê de Política Monetária, na tentativa de conter a alta da inflação, 
iniciou o processo de elevação gradual da taxa de juros, ao final de 2020, 
encontrava-se em 3,00% ao ano, porém encerrou 2021 no patamar de 9,25% 
ao ano (aumento de 625 pontos-base em relação ao projetado). 
 
O Real terminou o ano com uma desvalorização de 7,4% frente ao dólar dos 
EUA (USD), cotado a R$ 5,57. O risco Brasil, ou CDS (Credit Default Swap) 
de 5 anos, atingiu os maiores níveis desde os primeiros meses da pandemia 
de covid-19, chegando ao patamar de 203 pontos-base (alta de 60 pontos-
base em 2021). O Ibovespa encerrou 2021 com expressiva queda de 11,9%.  
 
O conjunto de títulos mais longos, com vencimentos acima de cinco anos, 
refletidos pelo IMA-B5+, registraram recuo de 6,55%, o IRF-M1+, cujos 
títulos vencem após um ano, apresentou queda de 4,99%. Por fim, o índice 
imobiliário IFIX, índice que busca representar o desempenho e a performance 
média dos principais fundos de investimentos imobiliários (FIIs) negociados 
na B3 registrou uma queda de 2,3% no acumulado do ano 
 
Destaca-se, ainda, a deterioração da inflação no ano. Enquanto ao final de 
2020, a expectativa para o IPCA de 2021 era de 3,34%, o indexador oficial 
fechou o ano em expressivos 10,06%.  
 
Durante o curso de 2021 a recuperação do valor dos ativos foi insuficiente 
para os planos atingirem seus índices de referência (metas). 
 
10.7 Constituição e Reversão de Fundos 

10.7.1 Fundos Previdenciais 

10.7.1.1 Fundo Garantidor de Riscos Previdenciais - Plano de 
Benefícios CV – 03 
 
Até o mês de novembro de 2021 o Plano de Benefícios CV – 03 acumulava 
Déficit Técnico Atuarial no valor de R$ 1.225 mil e em dezembro de 2021, o 
Plano gerou no mês, resultado deficitário de R$ 1.649 mil, acumulando, no 
ano, um Déficit Técnico Atuarial de R$ 2.874 mil. Levando em consideração 
que o Fundo Garantidor de Riscos Previdenciais se destina a assegurar o 
equilíbrio e solvência do Plano, em caso de insuficiências de natureza 
financeiro-atuarial, insuficiência de saldo, por eventual cumprimento de 
demanda judicial ou ainda para outras finalidades como de eventuais 
despesas adicionais de natureza não administrativa, a REGIUS, 
fundamentada em parecer do atuário responsável pelo acompanhamento do 
Plano e com a correspondente aprovação do Conselho Deliberativo, realizou, 
em dezembro de 2021, a reversão do montante de R$ 2.874 mil do Fundo 
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Garantidor de Riscos Previdenciais para fazer frente a cobertura do déficit 
técnico do Plano, dessa forma, o Plano encerrou o exercício em equilíbrio 
técnico-atuarial. 

10.7.1.2 Fundo de Reversão - Plano de Benefícios CD – Metrô – DF e 
CD – 05 
 
O Fundo de Reversão dos Planos de Benefícios tem como finalidade assegurar 
coberturas de contingências, ajustes destes Planos de Benefícios, bem como 
outras finalidades, nesse sentido, a REGIUS, fundamentada em parecer do 
atuário responsável por estes Planos e com a correspondente aprovação do 
Conselho Deliberativo, realizou, em dezembro de 2021, a reversão do 
montante de R$ 35 mil do Fundo de Reversão do Plano CD – Metrô – DF e a 
reversão do montante de R$ 17 mil do Fundo de Reversão do Plano CD – 05, 
para fazer frente a constituição dos respectivos valores no Fundo para 
Garantia das Operações com Participantes desses Planos de Benefícios. 

10.7.2 Fundos Administrativos - Fundo Administrativo 
Compartilhado (Fundo de Fomento) 

 
Alinhada com a postura estratégica de crescimento definida no Planejamento 
Estratégico da Entidade, a Regius tem prospectado novos 
patrocinadores/instituidores visto que além de configurar uma oportunidade 
de fortalecimento da entidade, abre a possibilidade de novas adesões aos 
planos e cria a perspectiva de abarcar entes federativos em seu portfólio. 
Nessa esteira, se configurou a necessidade da criação do Fundo 
Administrativo Compartilhado (fundo de fomento), para que o processo de 
prospecção de novos patrocinadores e instituidores se dê de forma 
transparente, sem onerar diretamente os outros planos de benefícios. No mês 
de abril de 2021, o Conselho Deliberativo aprovou a reversão da monta de 
R$ 150 mil, do saldo do Fundo Administrativo – Plano de Gestão 
Administrativa, para criação e constituição do Fundo Administrativo 
Compartilhado, também, no mês de dezembro de 2021, resultado da 
projeção orçamentária de 2022, o Conselho Deliberativo aprovou a reversão 
do montante de R$ 191 mil, do saldo do Fundo Administrativo – Plano de 
Gestão Administrativa, para constituição do Fundo Administrativo 
Compartilhado. O Diretor de Benefícios e Administração fez de forma regular 
a prestação de contas das despesas realizadas para prospecção de novos 
participantes e patrocinadores.   
 
Em ambas as constituições do Fundo Administrativo Compartilhado, foram 
observadas o que preceitua o artigo 25 da Resolução CNPC nº 43, de 6 de 
agosto de 2021.  
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10.7.3 Fundo para Garantia das Operações com Participantes -  Plano 
de Benefícios CD – Metrô – DF e CD – 05 

 
A REGIUS, visando a mitigação de riscos, analisou a consistência e robustez 
do Fundo para Garantia das Operações com Participantes, em especial, dos 
Planos de Benefícios CD – Metrô – DF e CD – 05, para suportar eventos de 
quitação do salde devedor das parcelas vincendas no caso de falecimento de 
participantes. Entendeu-se que, não havendo saldo suficiente no fundo para 
quitação, o valor liquidado traria reflexo direto na cota do plano. Nesse 
sentido, fundamentado em manifestação jurídica e do atuário responsável 
pelo acompanhamento dos planos, o Conselho Deliberativo aprovou a 
reversão do montante de R$ 35 mil do Fundo de Reversão do Plano CD – 
Metrô – DF e a reversão do montante de R$ 17 mil do Fundo de Reversão do 
Plano CD – 05, para fazer frente a constituição dos respectivos valores no 
Fundo para Garantia das Operações com Participantes desses Planos de 
Benefícios, conforme mencionado na nota 10.7.1.2. 
 
 
11. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
11.1 Controle Patrimonial 
 
O controle patrimonial é composto das atividades de tombamento, baixa, 
transferência e movimentação do acervo, identificação de bens por meio de 
plaquetas e o inventário físico, que é o instrumento de controle para a 
verificação dos equipamentos e materiais permanentes em uso na Entidade. 
 
A REGIUS, atendendo ao que preceitua o artigo 15 da Resolução CNPC nº 43, 
de 6 de agosto de 2021, realiza o inventário físico anual destinado a 
comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada 
unidade gestora existentes em 31 de dezembro de cada exercício. 
 
11.2 Benefícios aos empregados e dirigentes  
 
A REGIUS concede aos seus empregados os benefícios de auxílio creche, 
auxílio educação, auxílio funeral, assistência à saúde e benefícios pós-
emprego na forma de Plano de Previdência complementar. Não concede 
benefícios em decorrência de rescisão de contrato de trabalho, outros 
benefícios de longo prazo ou remuneração baseada em cumprimento de 
metas para Dirigentes e seus empregados.  
 
Aos dirigentes contratados, a Entidade concede o abono anual de natal 
correspondente aos honorários de um mês, recolhimento de 8% sobre os 
honorários mensais a título de FGTS e descanso remunerado de trinta dias 
por ano. 
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a proporção contributiva prevista nos respectivos regulamentos par fins de 
custeio do plano.  
 
A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, foi o veículo 
legislativo responsável pela criação do instituto da paridade contributiva nos 
planos de previdência patrocinados por empresas e órgãos públicos, vedando 
à empresa patrocinadora contribuir com valores e percentuais maiores do que 
os aportados pelos seus empregados aos planos de benefícios 
previdenciários.  
 
A Resolução CGPC n. 1, de 20 de dezembro de 2000, trouxe a observância 
da paridade entre a contribuição patrocinadora e contribuição do segurado, à 
vista dos artigos 5º e 6º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro 
de 1998, determinando a aludida paridade, a partir de 16 de dezembro de 
2000. 
 
No ano 2000, houve a alteração nos percentuais repassados da contribuição 
do patrocinador BRB, que era equivalente a 2/3 (20%), e da contribuição dos 
participantes que era de 1/3 (10%), de modo que passaram a ser paritárias 
de 1 para 1, ou 15% x 15%. A AFABRB, ainda em 2000, impetrou ação judicial 
objetivando à reversão do feito. Em 2014, a AFABRB obteve o êxito na ação 
a favor de seus filiados, retomando o status anterior de 2/3 (dois terços) do 
BRB para 1/3 (um terço) dos participantes. Cabe registrar que a referida ação 
contempla, tão somente, os associados da AFABRB.  
 
 
13. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Para o exercício de 2021 não houve eventos subsequentes relevantes, após 
as demonstrações de 31.12.2021, que afetem as Demonstrações Contábeis.  
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