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1. Contexto Operacional 

 

O Banco Nacional S.A. Em Liquidação Extrajudicial (BNSA) atuou no mercado na 

forma de um banco múltiplo até 18 de novembro de 1995, quando passou a ser 

administrado sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET), estendido 

até 13 de novembro de 1996, quando da decretação de sua liquidação extrajudicial. 

A partir daí suas operações vêm sendo conduzidas em respeito aos ditames da 

legislação pertinente a empresas sob este regime limitando-se à realização de ativos 

para pagamentos de seu passivo, na forma da legislação aplicável.   

 

 

2. Regime de Administração Especial Temporária - RAET  

 

Em 18 de novembro de 1995, o Banco Central do Brasil (BACEN), por meio dos Atos-

Presi números: 405, 406, 407, 408 e 409, decretou o Regime de Administração 

Especial Temporária (RAET) no BNSA e, por extensão, nas suas controladas da área 

financeira, pelo prazo de doze meses, nomeando um Conselho Diretor com plenos 

poderes de gestão. 

 

 

3. Da Liquidação Extrajudicial 

 

Em 13 de novembro de 1996, nos termos do artigo 15 da Lei nº. 6.024, de 13 de 

março de 1974, foi decretada por intermédio do Ato-Presi nº. 584, de 13 de 

novembro de 1996, a liquidação extrajudicial do BNSA que, desde então, vem sendo 

executada pelo BACEN na forma da citada Lei 6.024.    

 

 

4. Prestadores de Serviços 

 

O custo da atual estrutura operacional mantida pelo BNSA é adequado às atuais 

atividades de realização de ativos e pagamento de credores, sendo a prestação de 

serviços terceirizada realizada por algumas empresas e pessoas físicas de cada setor, 

como informática, contabilidade, processamento do FCVS, banco de dados, arquivo 

de documentos, e outros.   

 

O BNSA, além dos prestadores de serviços, possui um quadro próprio de funcionários 

contratados sob o regime da CLT e, devido à complexidade do processo de liquidação 

extrajudicial, em face as demandas diversas, relevância dos valores envolvidos, 

legislação aplicável e os prazos fixados, conta, também, com o trabalho de 

prestadores de serviços técnicos especializados nas áreas financeira e jurídica.   

 

Continua em vigor o contrato firmado com o Unibanco, em 18 de novembro de 1995, 

rerratificado em 08 de dezembro de 1995, o qual ainda disciplina certas operações 

entre as duas instituições financeiras, principalmente, as relacionadas com os 

créditos trabalhistas e quirografários. O Unibanco foi sucedido por Itaú Unibanco.  
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5. Do PROER – Legislação e Normativos  

 

        Após a implementação do Plano Real, o Governo Federal tratou de implementar uma 

série de medidas na área do Sistema Financeiro Nacional, as quais culminaram com 

a implementação do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do 

Sistema Financeiro Nacional – PROER com a edição da Resolução nº. 2.208, pelo 

Conselho Monetário Nacional, e da Medida Provisória nº. 1.179, convertida na Lei nº. 

9.710/98. Em 16 e 17.11.1995 foram editadas a Circular BCB nº. 2.633, a Resolução 

CMN nº. 2.210 e a Circular BCB nº. 2.636.  

 

 

6. Procedimentos Fiscais 

 

Essa Liquidanda adota os procedimentos fiscais previstos na legislação em vigor e 

orientações da Receita Federal do Brasil (SRFB). Os fundamentos dos ajustes fiscais, 

assim como toda documentação a eles relacionada, mantêm-se à disposição da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), no prazo legal, para eventual revisão 

por parte do órgão fiscalizador. 

 

 

7. Apresentação Das Demonstrações Contábeis 

 

As demonstrações contábeis do BNSA são de responsabilidade da sua Administração, 

e foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas pela legislação em vigor 

aplicáveis a empresas em liquidação extrajudicial, com utilização de contas 

específicas determinadas pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Nacional (COSIF), além de serem efetuados registros somente aplicáveis às 

instituições sob este regime, principalmente em relação à classificação das 

obrigações conforme as preferências legais do Quadro Geral de Credores. 

 

 

8. Principais Diretrizes Contábeis 

 
a) Moeda Funcional e de Apresentação: As demonstrações contábeis estão 

apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Instituição; 
 

b) Apuração do Resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime de 
competência, que estabelece que receitas e despesas devem ser incluídas na 
apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou 
pagamento, e contabilizadas pro rata temporis; 

 
c) Critérios de Avaliação e Apropriação Contábil: Com o advento da 

liquidação extrajudicial e em observância aos ditames do Manual do Liquidante, 
na seção de procedimentos contábeis a serem aplicados a instituições 
financeiras sob esse regime, os ativos do Banco foram avaliados ao valor de 
mercado/realização, observados os critérios específicos e a materialidade do 
bem avaliado, a exceção dos Bens não de Uso Próprio que atendendo as 
instruções contidas na Resolução CMN nº 4.516, de 24 de agosto de 2016, 
passaram a partir de dezembro de 2018, a ser ajustados de forma a refletir 
contabilmente os direitos da instituição, geraram, neste exercício, um registro 
no Patrimônio Líquido (passivo a descoberto) de R$ 2.820.310 (R$ 1.183.580 
em 2018); 
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d) Em 31 de dezembro de 2019, o saldo líquido acumulado de Ganhos ou Perdas 

de Capital não Realizados, registrado no Patrimônio Líquido (passivo a 
descoberto) do Banco é de R$ 15.108.248 (R$ 12.287.938, em 2018), onde R$ 
15.112.589 estão relacionados aos ajustes registrados para os créditos contra 
o FCVS (R$ 12.292.367, em 2018) precificados pelo BACEN, R$ 10.871 (R$ 
6.282 em 2018 em Ações disponível para venda, R$ 78 (R$ 73 em 2018) em 
TCR,  (R$ 4.222) ((R$ 4.316) em 2018)) sobre os bens não de uso próprio,  e 
outros créditos menores de (R$ 196) (R$(196) em 2018). Na realização desses 
ativos, na apuração dos ganhos e ou perdas, os resultados serão oferecidos na 
Apuração do Lucro Real.  

 

e) Caixa e Equivalentes de Caixa: Representados por caixa e depósitos 

bancários e aplicações em fundos de investimento em bancos oficiais, com 

vencimentos das operações na data da efetiva aplicação, igual ou inferior a 90 

dias, e que apresentem risco insignificante de mudança de valor justo. Estes 

instrumentos, são utilizados pelo BNSA para gerenciamento de seus 

compromissos de curto prazo; 

 

f) Títulos e Valores Mobiliários: O Nacional, por determinação do Banco Central 

do Brasil, por meio da Resolução CMN nº 4.516, de 24.08.2016, e Circular 

BACEN nº 3.819, de 14.12.2016, reclassificou de Investimentos do Permanente 

para este título, em 31.12.2019, o investimento na coligada e controlada, Banco 

Nacional de Investimentos S/A – Em liquidação Extrajudicial, o valor contábil 

de R$ 1.751.587. 

 

Os demais títulos estão registrados pelo custo de aquisição, atualizados pelo 

indexador e/ou taxa de juros efetiva e apresentados no balanço patrimonial 

conforme a Circular BACEN nº. 3.068, de 08 de novembro de 2001, c/c o item 

48 (redação dada pelas Cartas-Circulares nº 3.033, de 07 de agosto de 2002) 

e nº. 3.023, de 11 de junho de 2002 e Lei nº. 8.660, de 28 de maio de 1993,* 

acrescidos de rendimentos incorridos até a data desta posição financeira.  

 

Os títulos de renda variável foram registrados pelo valor de aquisição, corrigido 

monetariamente até 31 de dezembro de 1995, data do último índice oficial de 

atualização; 

 

Os valores desses ativos são individualmente comparados ao seu valor de 

mercado/realização, levando ao registro de uma provisão ou de um ajuste 

positivo, conforme o caso.  

 

A contrapartida da provisão foi levada a resultado e, do ajuste positivo, ao 

Patrimônio Líquido (passivo a descoberto), na subconta Ajustes de Avaliação 

Patrimonial, dada a sua condição de Títulos Disponíveis para Venda. 

 

g) Créditos Contra o FCVS: os créditos da carteira própria estão avaliados   a 

valor presente ajustado por provisão, além de aplicada a taxa de rejeição 

informada pela CAIXA, ambas lançadas contra o resultado do período.  

 

Os créditos adquiridos de cedentes estão registrados pelo custo de aquisição, 

equivalente em grande maioria, a 35% do seu valor de face e estão, 

igualmente, ajustados a valor presente, sendo, neste caso, apurados ganhos 

de capital não realizados, lançados em contrapartida a conta específica do 

Patrimônio Líquido (passivo a descoberto); 
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h) Outros Créditos: as operações prefixadas foram registradas pelo valor futuro, 

retificadas por rendas a apropriar e as operações pós-fixadas, pelo valor 

presente atualizadas pró-rata dia até a data desta posição financeira; 

 

i) Outros Valores e Bens: compostos por bens não destinados a uso, 

basicamente Imóveis, correspondentes a bens disponíveis para venda, os quais 

estão ajustados de forma a refletirem contabilmente o menor valor entre o valor 

do seu custo de aquisição e o seu valor de mercado, em atendimento as 

instruções contidas na Resolução BACEN nº4.516, de 24 de agosto de 2016. 

 

j) Outras Obrigações: os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos 

e mensuráveis e foram atualizados pelo regime de competência, observada a 

apropriação mensal pelo índice de atualização monetária (TR), na forma da 

legislação aplicável, exceto no caso de determinados créditos fiscais ou quando 

apresentavam garantia real, os quais foram atualizados, respectivamente, pela 

taxa específica previstos em lei (SELIC) e pelas taxas contratuais até o limite 

das mesmas.  

 

Neste contexto, ainda, segundo estabelecem os critérios específicos para 

empresas em liquidação extrajudicial, não foram calculados juros legais sobre 

os passivos sem garantias reais; 

 

Além dos créditos analisados e reconhecidos pela Liquidanda, a formação de 

provisão para as demais contingências foi observada desde o fato gerador ou 

ato de sua constituição, mesmo que ainda em fase de contestação. Para o 

registro dos créditos passivos, segundo seus privilégios e preferências, foram 

utilizados os seguintes títulos contábeis: 
    

▪ Credores Preferenciais; 

▪ Encargos e Dívidas da Massa; 

▪ Credores Privilegiados; 

▪ Credores Quirografários; 

▪ Outras Exigibilidades. 

 

k) Créditos Trabalhistas: a provisão de contingências trabalhistas engloba as 

ações exclusivas do BNSA, além das compartilhadas com o Itaú Unibanco 

advindas de ações ajuizadas contra o mesmo, por ex-funcionários oriundos do 

BNSA dispensados posteriormente a 18 de novembro de 1995. A provisão total 

constituída engloba, além do montante pleiteado pelo reclamante em cada lide, 

um valor médio de encargos sociais (32%), cabíveis em caso de condenação; 

 

l) Tributos e Contribuições: calculados às alíquotas previstas na legislação em 

vigor, aplicável a empresas em liquidação extrajudicial.  

 

 

9. Títulos e Valores Mobiliários - Livres 

 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a posição da carteira de Títulos e valores mobiliários 

do BNSA está assim representada: 
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Descrição 2019 2018 

LFT - Letras Financeiras do Tesouro 443.563 788.131 
TDA - Título da Dívida Agrária  346 346 

Títulos de Renda Fixa  443.909 788.477 

    

Cotas de Fundos de Investimentos 11.478 56.865 
Ações de Cias. Abertas 16.509 10.222 
Ações de Cias. Fechadas 1.763.854 12.267  
Outros Títulos de Renda Variável 32 0 

Títulos de Renda Variável 1.780.395 22.489 

   
CDB - Certificado de Depósito Bancário 492 492 
Debêntures 2.509 2.509 
 
Títulos e Val. Mobiliários de Soc. em Regime Especial 

__________ 
3.001 

 

___________ 
3.001 

    

Títulos Vinculados à Prestação de Garantias  41 845.433 
   

 
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres) (15.646) (15.614) 
(Provisão para Desvalorização de Títulos Vinculados)  (7) 

(Total Provisão para Desvalorização de Títulos) (15.646) (15.621) 

Total 2.223.178 1.700.644 

 
(*) O saldo representado por R$1.763.854 (R$12.267 em 2018), na rubrica de Ações e Cias. 
Fechadas, obteve um substancial acréscimo em seu saldo, devido a reclassificação no método 
de contabilização de 197.346.931 ações da Controlada e Coligada BNI S/A, deixando-as de ser 
registrada como Investimento Permanente, sendo reclassificada na carteira de  “TVM – Títulos 
e Valores Mobiliários”  por determinação do Banco Central do Brasil com base na Circular nº 
3819/2016, art. 2º incisos I e III. 
 
▪ LFT: o Banco adota a política de direcionar os recursos de suas disponibilidades 

em caixa para aplicação em títulos de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) em 
Instituições Financeiras Oficiais, sendo os papéis de emissão do Tesouro Nacional 
integralmente processados pelo BACEN/DEMAB. Apesar dos vencimentos 
diversos pertinentes à emissão dos títulos de LFT, estas aplicações, procedidas 
no DEMAB, são amparadas no Decreto-Lei n.º 1.290, de 03 de dezembro de 1973 
e, por característica, consideradas de liquidez imediata, já que sua recompra é 
garantida pelo BACEN a qualquer tempo e prazo percorrido de aplicação; 

 
▪ Cotas de Fundos de Investimentos: o saldo disponível nas contas correntes 

de depósitos à vista do BNSA mantidas junto ao Banco do Brasil S.A., foi aplicado 
em Cotas de Fundos de Curto Prazo, com rendimentos diários e 
aplicações/resgates automáticos; 

 

▪ CVS: Título Totalmente Consumidos em 2019 (R$ 677.829 em 2018), de 

emissão da Secretaria do Tesouro Nacional, proveniente de processos de 

novação. Estes títulos possuem vencimento final para 2027, apresentando entre 

suas características, pagamentos mensais de juros iniciados em janeiro de 2005 

e a títulos de amortização do principal a partir de janeiro 2009,  Lei 10.150  e, 

ao serem resgatados, propiciam recursos para o fluxo de pagamento do Acordo 

firmado na PGBC das dívidas parceladas do PROER e da Reserva Bancária. 

FCVS - O saldo dos direitos creditórios contra o FCVS está composto por: Carteira 

Própria R$ 2.840.744 (R$ 2.315.777 líquido de provisões), (R$ 2.690.152 em 

2018, R$ 2.012.999 líquido de provisões), e os adquiridos de Itaú Unibanco S.A., 
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Banco Bradesco, Banco Santander S.A., Banco de Crédito Nacional (atual 

Bradesco) totalizam de R$ 34.884.546 (R$ 31.256.688, em 2018). 

 

10. Relações Interfinanceiras (FCVS) 

 Em 31 de dezembro de 2019, estes direitos creditórios estão assim representados: 

 

Composição dos Créditos Adquiridos e 

Carteira Própria 

2019 2018 

Valor Valor Valor Valor 

de Face Contábil de Face Contábil 

- Créditos a serem Transferidos 5.681.073 5.704.240   7.021.322    6.469.581  

- Créditos Transferidos 29.199.194 29.180.306 26.901.006  24.787.107  

- Carteira Própria    2.797.360 2.315.777   2.648.866    2.012.999  

Total Líquido de Provisões 37.677.627 37.200.323 36.571.194  33.269.687  

 

Os direitos creditórios contra o FCVS vem sendo objeto de novação ao longo do 

período, e estão segregados em adquiridos de agentes do SFH, ainda na época do 

RAET, e da carteira própria; estão vinculados em garantia real aos 03 (três) contratos 

de financiamento do PROER, assinados com o Banco Central. Em 2019, foram 

novados créditos no montante de R$ 1.603.502 (R$ 1.264.428, em 2018).  

 

Cerca de 95% dos direitos creditórios transferidos, mais os da carteira própria, estão 

homologados e auditados pela Administradora do Fundo, a Caixa. Da data da 

assinatura do Acordo na PGBC do Banco Central) a 31.12.2019 foram novados 

créditos (valor de face) no montante de R$ 11.301.236, totalmente utilizados no 

pagamento das prestações mensais dos mencionados Termos de Parcelamento.  

 

 

11. Outros Créditos 

 
Descrição 2019 2018 

Rendas a Receber                                                                                                            - 2.659 
Diversos:   
Devedores por depósitos em garantia (a) 682.456 567.166 
Impostos e contribuições a compensar (b) 40.350 33.946 
Títulos e créditos a receber (c) 110.571 106.469 
Devedores diversos – país (d) 173 173 
Outros 622 573 
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (110.231) (105.902) 
   

Total 723.941 605.084 

              
Circulante 171 11.687 

Não circulante 723.770 593.397 

Total 723.941 605.084 

 

a) Devedores por depósitos em garantia: são registrados depósitos decorrentes 

de exigências legais e contratuais para interposição de recursos em repartições 

ou Juízos, relativos a causas trabalhistas e fiscais da massa. 

 

b) Impostos e contribuições a compensar: são escriturados os valores de 

impostos e contribuições retidos na fonte para ser realizada a compensação 

financeira de acordo com a legislação tributária vigente. 
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c) Títulos e créditos a receber: conta reservada à contabilização de baixa das 

parcelas recebidas de diversos acordos formalizados nos autos derivados de 

renegociações, assim como atualização dos saldos existentes. 

 

d) Devedores diversos – país: conta destinada a registrar as importâncias 

devidas ao Banco Nacional por pessoas físicas e/ou jurídicas domiciliadas no País, 

não adequadas à contabilização em contas do Plano Contábil - COSIF. 

 

 

12. Investimentos 

 

Participação em Controlada 

 

O Banco Nacional, por obediência aos termos dos normativos BACEN,  Resolução nº 

4.516, de 24.08.2016, e Circular nº 3.819, de 14.12.2016, transferiu, em dezembro 

de 2019, o registro contábil do investimento no capital da coligada e controlada 

(Banco Nacional de Investimentos S/A – Em liquidação Extrajudicial), anteriormente 

escriturado no grupo contábil de Permanente, na subconta de Investimentos, para a 

rubrica contábil do Circulante/Realizável a Longo Prazo “Títulos de Renda Variável”, 

subconta Ações de Companhias Fechadas,  o valor de R$ 1.751.587.  

 

O Banco manteve o critério de avaliação desse ativo, não obstante a nova 

classificação, em conformidade com a Lei nº 11.638/2007, segundo o método de 

equivalência patrimonial, onde a participação acionária é significativa com o 

percentual de mais de 20% do capital votante ou exerce influência na Administração 

da Cia. Subsidiariamente corroborando com esse entendimento, cita-se o disposto 

nos parágrafos 1º e 2º do artigo 243 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por 

Ações) bem como, art. 388 do RIR/99.  

 

     

13. Credores Preferencias  

 

 
Descrição 2019 2018 

Circulante:    
Credores Preferenciais:    
Créditos Trabalhistas  137.926 152.970 
Créditos Tributários  1.131.169 1.108.585 
BACEN - Reserva Bancária - (a) 5.650.186 6.259.361 
BACEN - PROER (b) 25.143.334 25.753.031 
Créditos Parafiscais 357 357 
Reserva de Fundos – art.27 Lei nº 6.024/1974 12 528 
Honorários de Sucumbência 20 0 

Total 32.063.004 33.274.832 

 

 

 

a) Reserva Bancária: Dívida junto ao Banco Central objeto de adesão ao Refis das 

Autarquias modalidade parcelada em 180 meses, nos termos do art. 65 da Lei nº 

12.249/2010, cujo saldo em 31.12.2019 equivale à quantia de R$ 5.650.186 

(R$6.259.361, em 2018). 
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Movimentação Financeira  Reserva Bancária 

Saldo inicial em 31.05.2013      9.445.240 

Encargos para atualização da dívida 440.080 
Multas moratórias  5.884 
(Amortizações)       (3.847.816) 
(Descontos apropriados)          (393.202) 

  
Saldo em 31.12.2019 5.650.186 

 

 

b) PROER: Saldo das obrigações do BNSA representadas por 03 (três) contratos de 

financiamentos com recursos do PROER, com saldo consolidado em 31.12.2019 

de R$ 25.143.334, totalmente garantidos por direitos creditórios contra o FCVS 

na proporção de 149,85%. Na contratação do Programa junto ao BACEN foi 

exigida a participação das garantias em percentual mínimo de 120% do valor 

liberado.   

 

 

 

Liquidação das Dívidas no Banco Central:   

 

Em cumprimento à adesão requerida com base no art. 65 da Lei nº 12.249 de 

11.06.2010 (Refis das Autarquias) o Nacional formalizou, em 20.06.2013, Acordo na 

Procuradoria-Geral do Banco Central, em 04 termos de parcelamento em 180 (cento 

e oitenta) parcelas mensais, das quais já foram quitadas 78 (setenta e oito), 

totalizando, em 31.12.2019, o valor de R$ 15.973.256.   

Os débitos PROER estão totalmente amparados por garantias reais, constituídas por 

direitos creditórios contra o FCVS, cujo montante, na data-base de 31.12.2019, 

atinge R$ 34.884.546 (R$ 31.256.688, em 2018). 

14. Encargos e Dívidas da Massa  

 

O saldo de R$ 8.747.029 (R$ 8.546.598 em 2018) está representado pelo registro 

dos impostos e contribuições calculados sobre os ganhos ou perdas de capital não 

realizado no montante de R$ 7.331.603 (R$ 7.133.226 em 2018), a serem exigidos 

quando da efetiva liquidação dos ativos correspondentes e pelo valor de R$ 1.370.709 

(R$ 1.370.709 em 2018) equivalente ao Contrato Mútuo celebrado em 28 de maio 

de 2014, e respectivos aditivos, entre o BNI e o BNSA.  

 

Esta conta, acolhe ainda, crédito imobiliário VAPF de R$ 43.384 (R$ 41.286 em 2018) 

e diversas provisões de menor valor totalizando R$ 1.333 (R$ 1.377 em 2018).  

 

 

Movimentação Financeira  
Contrato 1 
(20.11.1995) 

 Contrato 2 
(07.12.1995) 

 Contrato 3 
(22.12.1995) 

 

Total 
PROER 

Saldos iniciais em 
31.05.2013  15.668.193  

5.681.859  3.861.760 
 

25.211.812 

Encargos para atualização da 
dívida 

9.329.194 
 

3.381.997  1.978.796 

 

14.689.986 

Multas moratórias  3.587  3.098  831  7.516 
(Amortizações)    (7.682.128)       (2.654.682)     (1.760.838)   (12.097.648) 
(Descontos apropriados)   (1.543.253)        (691.178)         (433.901)    (2.668.332) 

               

Saldos em 31.12.2019 15.775.593  5.721.093  3.646.648  25.143.334 
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15. Credores Privilegiados  

 

Composto por R$ 13.589 (R$ 13.629 em 2018) processos de saldos pulverizados, 

correspondentes a créditos devidamente habilitados e gozando de privilégio geral na 

relação de credores desta Liquidanda. Estes créditos, sofrem apenas a atualização 

pela variação da TR, conforme legislação em vigor. 

 

 

16. Credores Quirografários  

 

Estes créditos não gozam de privilégio na liquidação do BNSA, sendo atualizados com 

base na variação da TR, o saldo de R$ 336.316 (R$ 332.054 em 2018), estão 

compostos por:  

 

• diversos credores pessoas físicas e jurídicas, no valor de R$ 77.422 (R$ 

77.101 em 2018); 

• processos imobiliários de R$ 2.038 (R$ 463 em 2018);  

• de acionistas minoritários de R$ 5.224 (R$ 5.224 em 2018); 

• de responsabilidade civil de R$ 21.736 (R$ 20.657 em 2018); 

• de crédito imobiliário de R$1.561 (R$ 368 em 2018);  

• de aval e fianças de R$ 939 (R$ 939 em 2018);  

• de planos econômicos de R$ 3.624 (R$ 3.643 em 2018); 

• de outras contingências cíveis de R$ 2.726 (R$ 2.624 em 2018); 

• de processos habilitações cíveis de R$ 18 (R$ 18 em 2018); 

• de contingências cíveis Itaú R$ 220.914 (R$ 220.904 em 2018); 

• e o valor de R$ 113 (R$ 113 em 2018) referente a reserva de fundos – Art.24 

da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974. 

 

 

17. Capital 

 

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 

11.057.336.290 ações ordinárias e 10.274.478.110 ações preferenciais, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

 

 

18. Ajuste de Avaliação Patrimonial 

 

Representados pelos títulos classificados na categoria de disponíveis para venda, que 

registra a valorização ou desvalorização resultante do ajuste ao valor de mercado, 

líquido dos efeitos tributários, tendo como contrapartida a adequada conta 

patrimonial e pela variação dos créditos adquiridos contra o FCVS, pelo valor líquido 

dos efeitos tributários. 

 

Neste exercício foram efetuados ajustes correspondentes aos títulos classificados 

nessa categoria no valor de (R$ 295.752) (R$ (537.530) em 2018), totalizando, na 

data-base de 31.12.2019, o montante de R$ 10.871 (R$ 306.623 em 2018), 

demonstrados abaixo: 

  

Próprios: refere-se à oscilação de mercado apurada na variação dos investimentos 

do BNSA, líquida dos impostos e contribuições incidentes sobre tais ajustes, e está 

composta a seguir: 
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Descrição 2019 2018 

Títulos e Valores Mobiliários   

Ações: 10.871 6.282 
Ajustes a Valor de Mercado 16.141 9.838 
Total dos Impostos (5.270) (3.556) 

 
CVS: 

 
0 

 
300.341 

   
Ajustes a Valor de Mercado 0 470.385 

Total dos Impostos 0 (170.044) 

Subtotal 10.871 306.623 

   
   

Total 10.871 306.623 

 

 

 

19. Carteiras de Créditos Contra o FCVS, Títulos e Créditos a Receber e Outros 

Valores e Bens 

 

Correspondem às valorizações e desvalorizações de mercado de bens e direitos da 

Instituição, a exceção dos Bens não de Uso Próprio, os quais, atendendo as instruções 

contidas na Resolução BACEN nº. 4516, de 24 de agosto de 2016, passaram, a partir 

de dezembro de 2018, a ser ajustados de forma a refletir contabilmente o menor 

valor entre o valor do seu custo de aquisição e o seu valor de mercado. 

 

Neste exercício ocorreu um registro no Patrimônio Líquido, na subconta Ajustes de 

Avaliação Patrimonial, da ordem de R$ 2.820.310 (R$ 1.183.580 em 2018). Com 

isso, em 31 de dezembro de 2019, observa-se um saldo líquido acumulado de Ganhos 

de Capital não Realizados no montante de R$ 15.108.248 (R$ 12.287.938 em 2018), 

demonstrados a seguir: 

 

 

 
Descrição 2019 2018 

FCVS: 15.112.589 12.292.367 

Ajustes a Valor de Mercado 22.438.885 19.251.946 
Total dos Impostos (7.326.296) (6.959.579) 
   

Títulos e Créditos a Receber: 77 73 

Ajustes a Valor de Mercado 115 115 
Total dos Impostos (38) (42) 
   

Outros Valores e Bens: (4.222) (4.316) 

Ajustes a Valor de Mercado (4.222) (4.316) 
Total dos Impostos - - 
BNI: (196) (196) 

Ações e Cotas: - 10 
Ajustes a Valor de Mercado - 15 
Total dos Impostos - (5) 
   
Total 15.108.248 12.287.938 
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20. Resultado de Operações Com Títulos e Valores Mobiliários 

 
Descrição 2019 2018 

Receitas:    

Títulos de Renda Fixa: 1.572.831 1.838.367 

LFT - Letras Financeiras do Tesouro 44.887 74.450 
Atualização dos Créditos CVS 1.527.406 1.763.658 
 
Carteira Bancada:   
   
Outros Papéis 538 259 
   

Títulos de Renda Variável: 265 320 

Ações de Cias. Abertas 265 320 
   
Rendas de Aplicações em Fundos de Investimentos 2.365 1.914 
   
Reversão de Provisão Operacional:  - 
Desvalorização de Títulos Livres - Ações de Cias. Abertas  - 
   

Total 1.575.461 1.840.601 

   

 

 

21. Resultado de Aplicações Compulsórias  

 

Representado pelos juros e atualizações monetárias apurados sobre os créditos 

possuídos contra o FCVS, próprios e adquiridos, calculados conforme demostrado a 

seguir: 

 

Resultado de Aplicações Compulsórias 

 
Descrição                2019                   2018 

Rendas de Créditos Vinculados ao SFH    
Juros s/FCVS 846.463 842.604 
   

Total 846.463 842.604 

 

 

22. Despesas com Operações de Empréstimos e Repasses (dívida Bacen): 

 

Compostas pelos encargos de atualização da dívida total mantida junto ao BACEN no 

exercício, apurados conforme destacado anteriormente na Nota Explicativa nº 13. 

 

 

23. Despesas de Pessoal 

 

Na data desta posição financeira, as Despesas de pessoal estão assim representadas: 

 
Descrição 2019 2018 

Honorários do Liquidante (322) (312) 
Benefícios (42) (42) 
Proventos (1.178) (1.163) 
Encargos Sociais (661) (549) 
Treinamento (3) (8) 
Remuneração de Estagiários (44) (38) 
   

Total (2.250) (2.112) 
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24. Outras Despesas Administrativas 

 

 
Descrição 2019 2018 

Ressarcimento de Custos Operacionais (3.114) (3.775) 
Serviço Técnico Especializado (3.889) (3.556) 
Serviços do Sistema Financeiro (209) (237) 
Processamento de Dados (1.355) (1.468) 
Serviços de Terceiros (382) (261) 
Custas Passivo Trabalhista (55) (49) 
Honorários Periciais/Execuções (139) (95) 
Honorários Sucumbências (127) (58) 
Emolumentos Judiciais Cartorários (181) (265) 
Viagens (138) (129) 
Outras (337) (250) 

Total (9.926) (10.143) 

 

As despesas mais expressivas foram as de ressarcimento de custos operacionais 

pagos a prestadores de serviços, bem como as de auditoria externa, com serviços 

técnicos especializados, assessoria jurídica e financeira, e processamento de dados.   

 

 

25. Despesas Tributárias  
 

Descrição                2019                    2018 

COFINS (49.340) (54.682) 
PIS (8.018) (8.886) 
ITR (33) (33) 
IPTU  (8) (16) 
Taxa de Ocupação e Foro – SPU (1) (123) 
Outras (16) (2) 

Total (57.416) (63.742) 

 

As despesas com o recolhimento de PIS e COFINS foram, basicamente, sobre as 

receitas de novações de FCVS em CVS. 

 

 

26. Outras Receitas Operacionais  

 
Descrição                             2019                        2018 

Recuperação Créditos e Encargos 7.920 4.697 

Operações de Títulos e Créditos a Receber 7.228 2.132 

Rendas de Depósitos em Garantia 28.261 28.063 

Rendas de Descontos – abem rt.65 - Lei nº 12.249/10 528.702 538.233 

FCVS – Ajustes e Compensações Financeiras 296.046 - 

Variação Monetária de Diversos Créditos 898 - 

 
 

Reversões de Provisões Operacionais:   

FCVS - Ajuste a Valor Presente 200.794 189.065 

FCVS - Taxa de Rejeição e Compensação Financeira 2.199 15.894 

Reversões Fiscais 1.422 62.747 

Reversões Trabalhistas 33.724 23.173 

Quirografários 3.504 3.023 

Outras 16 604 

   

Total 
1.110.714 867.953 
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27. Outras Despesas Operacionais 

 

Descrição 
 

2019 
 

2018 

Complemento de Provisões Operacionais:      

FCVS - Ajuste a Valor Presente  (20.617)  (56.372) 
FCVS - Taxa de Rejeição e Compensação 
Financeira 

 
(30.189) 

 
(25.619) 

Credores Preferenciais e Quirografários  (8.625)  (59.709) 

Fiscais  (23.297)  (157.873) 
Perdas CSLL/IRPJ/IRLL - Lei nº. 8.200/1991  (5.507)  (5.861) 

Trabalhistas  (17.507)  (2.176) 
Processos Cíveis  (630)  (299) 
Variação Monetária Passiva  (2.211)  (2.204) 
Variação Monetária - Habilitações Trabalhistas  (157)  (46) 
Ajuste FCVS – Próprio   -  (92.664) 
Ajuste FCVS – Adquiridos  (56)  (3.577) 
Credores Preferenciais - União - Ind.  (273)  (62.841) 

Credores Preferenciais - Municípios - Ind.  (268)  
(136) 

    
 

Contingências Trabalhistas: 
   

 
Execução  (18.338)  (20.413) 
Execução - Complemento de Aposentadoria  (500)  (2.945) 
IR – Execução  (2.020)  (2.344) 
FGTS e INSS – Execução  (1.739)  (1.597) 
Outras Despesas   (1.813)  (108) 

     

Total 
 

(133.747)  (496.784) 
 

 

 

As contingências fiscais contabilizadas antes da decretação da Liquidação 

Extrajudicial do BNSA são atualizadas com base na SELIC sendo, a partir deste 

evento, corrigidas monetariamente pela Taxa Referencial (TR), sem multa, em 

conformidade com o art. 18, letra f, da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974. 

 

A partir do ano de 2012, por determinação da Procuradoria da Fazenda Nacional do 

Rio de Janeiro, os Créditos Tributários já inscritos em Dívida ativa, e por gozarem de 

presunção de certeza e liquidez, passaram a ser reconhecidos no balanço da 

Liquidanda com a provisão total dos mesmos, igualando-se assim a forma de 

atualização utilizada pela Fazenda Nacional.  

 

 

28. Contingências 

 

Os Ativos contingentes estão reconhecidos em face de existência de evidências que 

asseguram elevado grau de confiabilidade de realização, usualmente representado 

pelo trânsito em julgado da ação judicial, e pela confirmação da capacidade de sua 

recuperação por recebimentos ou compensação com outro exigível.  

Os critérios para a quantificação das Provisões e Contingências Passivas estão 

adequados às características específicas das carteiras cível, trabalhista e fiscal: 

 
Descrição 2019 2018 

   
Créditos Trabalhistas  137.926 152.970 
Créditos Tributários  1.131.169 1.108.585 

Créditos Cíveis 272.346 268.447 

Total 1.541.441 1.530.002 
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a) Contingências Cíveis e Trabalhistas   

 

As provisões constituídas são consideradas suficientes para atender possíveis 

perdas decorrentes dos respectivos processos, considerando os riscos 

conhecidos em relação ao estágio e ao mérito das ações em curso. As ações 

judiciais cíveis são pleitos de indenização, na maioria referente à reposição dos 

índices de inflação expurgados resultantes de planos econômicos. 

 

Embora o BNSA tenha cumprido a ordem legal vigente à época, os referidos 

processos vêm sendo provisionados considerando as ações efetivamente 

notificadas e as correspondentes perspectivas de perdas analisadas, conforme 

comunicado FB-018/2018 da FEBRABAN.  

 

b) Contingências Tributárias 

 

Equivalem aos tributos envolvidos em discussões fiscais administrativas ou 

judiciais tais como: auto de infração ou lançamento de ofício, compensações 

indeferidas e outros, acrescido de juros, multas e encargos legais. Tais valores 

são objeto de provisão contábil, independente de estimativa de êxito na ação.  

 

c) Escrituração Contábil Fiscal 

 

A Escrituração Contábil Fiscal – ECF, substituiu a Declaração de Informações 

Econômicas Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) desde 2015. A entrega referente 

ao ano-calendário 2019, foi fixada até o dia 31 de julho de 2020. Essa obrigação, 

está sujeita à revisão fiscal pela Receita Federal do Brasil – RFB, pelo prazo de 

cinco anos. 

 

 

29.  Contas de Compensação 

 

O Banco mantém registrado em contas de controle (compensação) os créditos 

baixados como prejuízo em operações da carteira de empréstimos e financiamentos, 

bem como as garantias vinculadas a operações de financiamento do PROER, dentre 

outras. 

 

 

30. Controles Internos  

 

O BNSA tem voltado sua atenção para a implantação e/ou aperfeiçoamento de 

procedimentos voltados para a melhoria das rotinas de processos e dos controles 

internos e compliance. Desta forma, mediante processo participativo e transparente, 

com revisões periódicas, visa alcançar todas as áreas da execução operacional da 

liquidação.  

 

 

31. Certidão de Regularidade Fiscal RFB-PGFN 

 

No exercício de 2019, foram renovadas, tempestivamente, as Certidões de 

Regularidade Fiscal RFB-PGFN (Certidão Positiva com Efeito de Negativa), das 

Empresas em regime de liquidação extrajudicial (BNSA e BNI,) as quais possibilitam 

ao BNSA, inclusive, participar de processos de Novação do FCVS junto a Órgãos 

Públicos. 
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32.  Aprovação do Balanço de data-base 31.12.2019: O Liquidante aprovou o   

balanço em 27.01.2020, com envio imediato ao Banco Central do Brasil.  

 

O Banco contrata os serviços de auditoria independente da BDO/RCS, com 

endereço abaixo, sendo que o Relatório dos auditores do balanço data-base 

31.12.2019 foi emitido sem ressalvas.   

 

Endereço da BDO: Rua Buenos Aires, 48 – 4º andar CEP 20.070-022 
Site: https://www.bdo.com.br/  Telefone: (21) 2210.5166 

 

As notas explicativas completas, acompanhadas dos Relatórios dos Auditores 

Externos, bem como balancetes e balanços patrimoniais elaborados em modelos 

padronizados, referentes ao exercício de 2019 e anteriores, estão arquivados na sede 

da liquidação extrajudicial, onde podem ser consultados por eventuais interessados.  

 

 

33. Identificação da Instituição  

Liquidante: Reginaldo Brandt Silva 

Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar – parte – Centro - Rio de Janeiro (RJ) CEP 

20031-918 

- E-mail: bnsa@bnsa.com.br  

- Fone: (21) 3984.3490 - Site: www.banconacional.com.br 

         

 

 

Em 24 de abril de 2020.  
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