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Paraná Companhia de Seguros

BALANÇO PATRIMONIAL  (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Outros Recebimentos Operacionais (Salvados, 
 Ressarcimentos e Outros) ..................................................  7.537 4.313
Pagamentos de Sinistros e Comissões de Seguros..............  (6.537) (81.951)
Outros Pagamentos Operacionais .........................................  (1.339) (4.834)
Recebimentos de Juros e Dividendos ...................................  6.740 8.341
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações ..................  6.401 (74.131)
Impostos e Contribuições Pagos: ..........................................  (5.930) (3.257)
Investimentos Financeiros:
 Aplicações ...........................................................................  (43.966) (41.212)
 Vendas e Resgates .............................................................  44.177 119.169
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 Operacionais (*) ................................................................  682 569
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de Imobilizado .......................................................  –.– (868)
Alienação de Outros Investimentos .......................................  –.– 1.305
Alienação de imobilizado .......................................................  –.– 532
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 de Investimento .................................................................  –.– 969
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio .  (914) (1.376)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de 
 Financiamento ...................................................................  (914) (1.376)
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa ...  (232) 162
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período ........  274 112
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período .........  42 274

Aumento (Redução) nas Aplicações Financeiras - 
 Recursos Livres ..................................................................  16.344 13.001

(*) Conciliação do lucro líquido do período com o fluxo de caixa das atividades 
operacionais

  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
Lucro Líquido do Período ...................................................  191.577 146.575
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa  (163.320) (147.123)
Lucro Líquido Ajustado ......................................................  28.257 (548)
Aumento (redução) de ativos .............................................  (28.189) 82.308
Aumento (redução) de passivos ........................................  614 (81.191)

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
 Operacionais .....................................................................  682 569

PASSIVO  NOTAS 31/12/2011 31/12/2010
CIRCULANTE .....................................................  18.852 20.795
 CONTAS A PAGAR ..........................................  7.177 5.731
  Obrigações a Pagar........................................  2.081 1.903
  Impostos e Encargos Sociais a Recolher .......  5 8
  Impostos e Contribuições ...............................  5.091 3.820
 PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS ............. 5b 11.675 15.064
  Danos .............................................................  10.396 13.622
  Pessoas ..........................................................  1.279 1.442

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ............................  41.377 37.915
 CONTAS A PAGAR ..........................................  3.446 2.820
  Obrigações a Pagar........................................  679 –.–
  Tributos Diferidos ........................................... 7b 2.767 2.820
 OUTROS DÉBITOS  .........................................  37.931 35.095
  Provisões Judiciais ......................................... 7d 37.931 35.095

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 9 2.851.917 2.667.661
  Capital Social .................................................  1.440.490 1.440.490
  Reservas de Capital .......................................  32.244 32.244
  Reservas de Reavaliação ...............................  199 254
  Reservas de Lucros .......................................  1.379.198 1.189.386
  Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários ......  (214) 5.287

TOTAL DO PASSIVO ..........................................  2.912.146 2.726.371

ATIVO  NOTAS 31/12/2011 31/12/2010
CIRCULANTE .....................................................  171.881 142.932
 DISPONÍVEL - Caixa e Bancos ...................... 2.4a 42 274
 APLICAÇÕES .................................................. 3a 147.456 131.882
 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM 
  SEGUROS E RESSEGUROS ........................  2.598 494
  Operações com Seguradoras.........................  524 62
  Operações com Resseguradoras ................... 5fI 2.074 431
  Outros Créditos Operacionais ........................  –.– 1
 ATIVOS DE RESSEGUROS - PROVISÕES 
  TÉCNICAS ..................................................... 5fII 240 2.797
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..............  21.545 7.485
  Títulos e Créditos a Receber ..........................  21.288 7.069
  Créditos Tributários e Previdenciários ............ 7b 257 416
ATIVO NÃO CIRCULANTE .................................  2.740.265 2.583.439
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......................  40.436 39.830
 APLICAÇÕES .................................................. 3b 1.141 1.055
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..............  39.295 38.775
  Créditos Tributários e Previdenciários ............ 7b 4.677 3.531
  Depósitos Judiciais e Fiscais.......................... 7d 34.618 35.244
 INVESTIMENTOS .............................................  2.699.829 2.543.609
  Participações Societárias ............................... 8 2.696.596 2.540.178
  Imóveis Destinados à Renda..........................  3.233 3.431
TOTAL DO ATIVO ...............................................  2.912.146 2.726.371

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)
  01/01 a 01/01 a
 NOTAS 31/12/2011 31/12/2010
OPERAÇÕES DE SEGUROS ..........................  (1.833) (5.033)
 SINISTROS OCORRIDOS ............................  (2.340) (4.467)
 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
  OPERACIONAIS .........................................         (343)        (921)
 RESULTADO COM OPERAÇÕES DE 
  RESSEGURO ..............................................  850 355
 (+) RECEITA COM RESSEGURO .................  850 355
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ..................  (2.879) (3.741)
 DESPESAS COM TRIBUTOS ....................... 7a (1.458) (5.118)
 RESULTADO FINANCEIRO .......................... 6a 16.144 8.326
 RESULTADO PATRIMONIAL ........................ 6b 186.741 151.492
 RESULTADO OPERACIONAL ......................  196.715 145.926
 GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS 
  NÃO CORRENTES .....................................  896 1.122
 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 
  E PARTICIPAÇÕES .....................................  197.611 147.048
 IMPOSTO DE RENDA ................................... 7a (3.762) (388)
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ............................ 7a (2.272) (85)
 LUCRO LÍQUIDO ..........................................  191.577 146.575

 QUANTIDADE DE AÇÕES ............................ 9 3.435.675.237 3.435.675.237
 LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ ..............  0,056 0,043

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Em Milhares de Reais, exceto as informações por ação)
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
LUCRO LÍQUIDO ................................................................    191.577   146.575
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ..................         (5.501)            5.435
Variação de Valor Justo ....................................................... (9.168) 9.058
Efeito Fiscal .........................................................................            3.667           (3.623)
Total do Resultado Abrangente ....................................... 186.076 152.010

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9) (Em Milhares de Reais)
     Resultado 
   Reservas  Abrangente  
 Capital     Disponível Lucros
         Social       Capital   Reavaliação      Lucros        para Venda    Acumulados       Total  
SALDOS EM 01/01/2010 .................................................  1.440.490 32.244 309 1.043.670 (148) –.– 2.516.565
Variação do Ajuste a Valor de Mercado ............................  –.– –.– –.– –.– 5.435 –.– 5.435
Realização de Reserva de Reavaliação ...........................  –.– –.– (55) –.– –.– 55 –.–
Lucro Líquido ....................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 146.575 146.575
Destinações
 Reserva Legal ...............................................................  –.– –.– –.– 7.329 –.– (7.329) –.–
 Reserva Estatutária .......................................................  –.– –.– –.– 138.387 –.– (138.387) –.–
 Dividendos Provisionados .............................................  –.– –.– –.– –.– –.– (914) (914)
SALDOS EM 31/12/2010 .................................................  1.440.490 32.244 254 1.189.386 5.287 –.– 2.667.661

MUTAÇÕES DO PERÍODO .............................................  –.– –.– (55) 145.716 5.435 –.– 151.096

SALDOS EM 01/01/2011 .................................................  1.440.490 32.244 254 1.189.386 5.287 –.– 2.667.661
Variação do Ajuste a Valor de Mercado ............................  –.– –.– –.– –.– (5.501) –.– (5.501)
Realização de Reserva de Reavaliação ...........................  –.– –.– (55) –.– –.– 55 –.–
Lucro Líquido ....................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 191.577 191.577
Destinações
 Reserva Legal ...............................................................  –.– –.– –.– 9.579 –.– (9.579) –.–
 Reserva Estatutária .......................................................  –.– –.– –.– 180.233 –.– (180.233) –.–
 Dividendos Provisionados .............................................  –.– –.– –.– –.– –.– (1.820) (1.820)
SALDOS EM 31/12/2011 .................................................  1.440.490 32.244 199 1.379.198 (214) –.– 2.851.917

MUTAÇÕES DO PERÍODO .............................................  –.– –.– (55) 189.812 (5.501) –.– 184.256

CNPJ nº 10.774.958/0001-93
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas:
Submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração, o relatório dos 
auditores independentes e as demonstrações financeiras da Paraná Companhia de 
Seguros (PARANÁ SEGUROS), de 31 de dezembro de 2011.
Ambiente Econômico
No final do quarto trimestre de 2011 ocorreu ligeira melhora no humor dos mercados 
internacionais, após um início com elevada volatilidade. O Banco Central Europeu proveu 
liquidez de três anos para um grande número de instituições financeiras em dezembro. 
Esta medida contribuiu para algum alívio, pelo menos no curto prazo, nas condições 
financeiras na área do euro.
Outro fator favorável foi a surpresa positiva com relação à atividade nos Estados Unidos, 
diminuindo o risco de maior contaminação da turbulência na Europa para a economia 
global. O crescimento no segundo semestre ficou acima das expectativas, impulsionado 
pelo consumo e pela recuperação da indústria após as dificuldades criadas na cadeia 
produtiva pelo terremoto no Japão no início do ano passado. Entretanto, o crescimento 
em 2012 deve ser modesto, influenciado pela necessidade das famílias em elevar a taxa 
de poupança, pela política fiscal restritiva e por certo contágio da crise europeia.
Na Europa, houve desaceleração da atividade econômica no quarto trimestre.  
A perspectiva de crescimento das economias avançadas deteriorou-se significativamente, 
influenciada ainda pela necessidade de grandes ajustes fiscais nos próximos trimestres. 
A contenção no crédito privado devido à crise também deve ser um fator de moderação 
no crescimento.
A China deve apresentar desaceleração suave ao longo dos próximos trimestres.  
Parte da acomodação resulta de medidas adotadas pelo governo, especialmente no 
setor de construção. O governo pode acionar mais as políticas fiscal e monetária, se 
necessário. A posição externa do país continua sólida, a dívida das famílias é baixa, e o 
consumo tem potencial para crescer.
Devido aos elevados níveis de aversão ao risco e ao euro, o dólar seguiu se apreciando 
em relação às demais moedas. O DXY - índice do valor do dólar em relação às seis 
principais moedas - apresentou alta de 2,1% no quarto trimestre. Com relação ao euro, 
a apreciação foi de 3,2%. Porém, acreditamos que no médio prazo a tendência de 
depreciação do dólar deva continuar impulsionada pela necessidade de ajuste do déficit 
em conta corrente americana.

A leve descompressão da aversão ao risco e a surpresa positiva com relação à atividade 
econômica nos EUA favoreceram uma recuperação dos mercados internacionais.  
O índice S&P 500 subiu 11,2%, e o índice DAX teve alta de 7,2% no último trimestre de 
2011. A taxa de juros dos títulos do Tesouro de 10 anos ficou estável no quarto trimestre, 
em torno de 1,88%.
No cenário doméstico consolidou-se a tendência de desaceleração da atividade 
econômica. Este esfriamento é consequência do aperto fiscal e monetário realizado 
desde o fim de 2010, mas também já reflete a recente deterioração do cenário global.
O Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre deve ter crescido em torno de 0,2%, 
uma leve recuperação em relação à estabilidade observada no trimestre anterior.  
O crédito à pessoa física apresentou crescimento modesto ao longo do quarto trimestre, 
ainda em função das medidas macroprudenciais adotadas pelo governo em 2010 e, em 
parte, devido ao menor ritmo de atividade econômica. As expectativas dos consumidores 
e empresários permaneceram em níveis inferiores àqueles verificados no passado 
recente, o que deve contribuir para um crescimento moderado da economia no início 
de 2012.
A inflação do quarto trimestre registrou variação de 1,46%, ante 1,07% no terceiro 
trimestre. Em doze meses, a variação do IPCA fechou em 6,5% no final de 2011, ante 
7,3% observado em setembro. Apesar do patamar ainda elevado no último trimestre de 
2011, a tendência para a inflação é de desaceleração ao longo de 2012. O arrefecimento 
da atividade econômica, a menor pressão dos preços das commodities e a diminuição 
dos reajustes de itens administrados contribuem para a perspectiva de acomodação da 
inflação adiante.
Com a elevação das incertezas sobre o cenário externo e o possível impacto sobre a 
atividade doméstica, o Banco Central do Brasil (BACEN) decidiu iniciar um processo 
de redução da taxa Selic em agosto de 2011. A taxa básica de juros terminou 2011 em 
11% ao ano, ante 12,5% antes do ciclo de quedas. Além do afrouxamento da política 
monetária o governo tem utilizado outros instrumentos para estimular a economia, 
incluindo a redução de IPI para um segmento de eletrodomésticos e a diminuição do IOF 
para algumas operações de crédito.
O movimento da curva de juros ao longo do quarto trimestre foi de deslocamento 
paralelo para baixo, com o mercado precificando cortes maiores de juros. A curva segue 
com inclinação negativa nos segmentos curto e médio, com o mercado precificando o 

Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) cerca de 10% ao final de 2012. A partir 
deste ponto a curva volta a se inclinar positivamente, precificando juros próximos a 11% 
no segmento longo.
A taxa de câmbio fechou o quarto trimestre de 2011 em R$ 1,87/US$, estável em relação 
ao nível do terceiro trimestre de 2011 (R$ 1,88/US$). O câmbio seguiu pressionado 
ao longo do trimestre, influenciado pelo aumento da aversão ao risco e também 
pelo movimento de apreciação do dólar em relação às demais moedas no mercado 
internacional.
As reservas internacionais atingiram US$ 352 bilhões em novembro de 2011, 
ligeiramente acima dos US$ 350 bilhões registrados em setembro de 2011. Apesar de 
não ter comprado reservas no mercado à vista entre setembro e novembro, o BACEN 
acumulou US$ 63,4 bilhões em reservas em 2011.
No quarto trimestre do ano passado, a Bolsa apresentou alta de cerca de 8,4%, 
recuperando parte da queda do terceiro trimestre. A melhora foi influenciada por um maior 
apetite ao risco e pela moderação do pessimismo com relação à situação dos países 
europeus. Porém, no ano, o Ibovespa fechou com queda de 18,1%. Acompanhando esse 
movimento, a capitalização da Bolsa subiu a 2,3 trilhões de reais, acima dos 2,05 trilhões 
registrados ao final do terceiro trimestre de 2011. Os lançamentos de novas ações 
chegaram a US$ 1,09 bilhão. As emissões de renda fixa chegaram a US$ 9,8 bilhões.
Performance Econômico-Financeira
O lucro líquido do exercício foi de R$ 192 milhões, um crescimento de 30,7% quando 
comparado ao mesmo período do ano anterior. O patrimônio líquido atingiu R$ 2.852 
milhões em 31 de dezembro de 2011, uma elevação de 6,9% em relação aos R$ 2.668 
milhões em 31 de dezembro de 2010 e os ativos totalizaram R$ 2.912 milhões.
Distribuição de Lucros
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, 
importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto 
no Estatuto.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos acionistas e parceiros de negócios, pela confiança em nossa 
administração bem como aos nossos colaboradores, pela sua decisiva contribuição para 
a conquista dos resultados da Companhia.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012.
A Administração

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODOS DE 01/01 À 31/12 DE 2010 E 2011 (Em Milhares de Reais)
NOTA 1  - CONTEXTO OPERACIONAL
A Paraná Companhia de Seguros (PARANÁ SEGUROS) é uma empresa do 
Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A. e está autorizada pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) a operar em seguros de danos e de pessoas em todas as 
regiões do País, conforme definido na legislação vigente e está localizada na Avenida 
Eusébio Matoso, 891 - 20º andar, Pinheiros - São Paulo - SP.
O principal acionista da PARANÁ é a Itaú Vida Previdência S.A., empresa do 
Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A., com participação de 99,99%.
As Demonstrações Financeiras da PARANÁ SEGUROS elaboradas em 31 de dezembro 
de 2011, foram aprovadas pela Diretoria em 27/02/2012.
NOTA 2  - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela 
SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) aprovados pela SUSEP. Essas demonstrações financeiras são 
apresentadas contemplando as alterações introduzidas pela Circular SUSEP 424 de 29 
de abril de 2011, onde foram instituídas alterações na contabilização das demonstrações 
financeiras das sociedades seguradoras, resseguradoras,de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar. Para fins desta demonstração, a PARANÁ 
SEGUROS elegeu a data de 1º de janeiro de 2011 como data de transição dessas 
práticas. O Balanço Patrimonial referente a 31 de dezembro de 2010, a demonstração 
do resultado, do resultado abrangente, mutação do patrimônio líquido e fluxo de caixa 
para 31 de dezembro de 2010, foram ajustadas sem efeitos representativos para fins de 
comparação.
2.2 - MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a seguradora atua (“moeda funcional”).  
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Seguradora e, também, a sua moeda de apresentação.
2.3 - ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS E JULGAMENTOS
A preparação das demonstrações financeiras em acordo com os CPCs exige que a 
Administração realize estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e 
passivos divulgados na data das demonstrações financeiras , bem como os montantes 
divulgados de receitas, despesas, ganhos e perdas durante os períodos apresentados e 
em períodos subsequentes, pois os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles 
apurados de acordo com tais estimativas e premissas.
Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão em acordo com 
os CPCs e são as melhores estimativas atuais realizadas em conformidade com a norma 
aplicável. As estimativas e julgamentos são avaliados em base contínua e consideram a 
experiência passada e outros fatores.
As estimativas contábeis e premissas críticas que apresentam impacto mais significativo 
nos valores contábeis de ativos e passivos, estão descritas abaixo:
a) Imposto de Renda e contribuição social diferido
Conforme explicação no item 2.4(d), ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente 
em relação as diferenças temporárias e prejuízos fiscais a compensar na medida em 
que se considera provável que a PARANÁ SEGUROS irá gerar lucro tributável futuro em 
relação aos quais os ativos fiscais diferidos possam ser utilizados. A realização esperada 
do crédito tributário da PARANÁ SEGUROS é baseada na projeção de receitas futuras 
e outros estudos técnicos.
b) Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros é determinado mediante o uso de técnicas 
de avaliação. A PARANÁ SEGUROS usa seu julgamento para escolher diversas 
metodologias e definir as premissas a serem utilizadas nos cálculo. Essas premissas 
baseiam-se principalmente em informações e nas condições de mercado existentes na 
data do balanço.
A PARANÁ SEGUROS classifica as mensurações de valor justo usando a hierarquia de 
valor justo que reflete a significância dos “inputs” usados no processo de mensuração.
A PARANÁ SEGUROS acredita que todas as metodologias adotadas são apropriadas e 
consistentes com os participantes do mercado. Independentemente disso, a adoção de 
outras metodologias ou o uso de pressupostos diferentes para apurar o valor justo pode 
resultar em estimativas diferentes dos valores justos na data-base.
c) Passivos contingentes
A PARANÁ SEGUROS revisa periodicamente suas contingências. Essas contingências 
são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em 
consideração o parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos 
financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações 
possa ser estimado com razoável segurança.
Para as contingências classificadas como “Prováveis”, são constituídas provisões 
reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica Provisões Judiciais.
Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que 
permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos 
prazos e valores.
d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão 
avaliados por valor não recuperável. Este procedimento é realizado semestralmente.
e) Provisões Técnicas de Seguros e Previdência
As provisões técnicas são passivos decorrentes de obrigações contraídas pela PARANÁ 
SEGUROS para com os seus segurados e participantes. Essas obrigações podem ter 

uma natureza de curta duração (seguros de danos) ou de média ou longa duração 
(seguros de vida e previdência).
A determinação do valor do passivo atuarial depende de inúmeras incertezas inerentes 
às coberturas dos contratos de seguros e previdência, tais como premissas de 
persistência, mortalidade, invalidez, longevidade, morbidade, despesas, frequência de 
sinistros, severidade, conversão em renda, resgates e rentabilidade sobre ativos.
As estimativas dessas premissas baseiam-se na experiência histórica da PARANÁ 
SEGUROS, benchmarks de mercado e na experiência do atuário, busca convergência às 
melhores práticas do mercado e objetiva a revisão contínua do passivo atuarial. Ajustes 
resultantes dessas melhorias contínuas, quando necessárias, são reconhecidos nos 
resultados do respectivo período.
2.4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A PARANÁ SEGUROS define como caixa e equivalentes de caixa, as disponibilidades 
(que compreendem o caixa e contas correntes em bancos, considerados no balanço 
patrimonial na rubrica “Disponível”).
b) APLICAÇÕES, ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
De acordo com o CPC 38, todos os ativos e passivos financeiros devem ser reconhecidos 
no Balanço Patrimonial e mensurados de acordo com a categoria no qual o instrumento 
foi classificado.
Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados sob as seguintes categorias:

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos 
ou os passivos financeiros foram assumidos. A Administração determina a classificação 
de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial.
A PARANÁ SEGUROS categoriza os instrumentos financeiros em classes que refletem 
a natureza e as características desses instrumentos financeiros.
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são reconhecidas e 
“desreconhecidas”, respectivamente, na data de negociação.
I - Ativos e passivos financeiros ao valor ajustado através do resultado
São os ativos e passivos adquiridos e incorridos principalmente com o intuito de venda 
no curto prazo ou quando fazem parte de um portfólio de instrumentos financeiros 
que são administrados como um todo e para os quais existe evidência de um histórico 
recente de vendas no curto prazo.
Os ativos e passivos financeiros incluídos nesta categoria são reconhecidos inicialmente 
e subsequentemente pelo seu valor justo. Os custos de transação são registrados 
diretamente na Demonstração do resultado. Os ganhos e perdas oriundas de alterações 
no valor justo são incluídos diretamente na Demonstração do resultado na rubrica 
resultado financeiro. As receitas e despesas de juros e rendimentos são contabilizadas 
na rubrica resultado financeiro.
II - Ativos financeiros disponíveis para venda
De acordo com o CPC 38, os ativos financeiros são classificados como disponíveis para 
venda quando, no julgamento da Administração, eles podem ser vendidos em resposta 
ou em antecipação a alterações nas condições de mercado e que não foram classificados 
como ativos financeiros ao valor justo através do resultado, empréstimos e recebíveis ou 
mantidos até o vencimento.
Os ativos financeiros disponíveis para venda são inicialmente e subsequentemente 
contabilizados no Balanço patrimonial pelo seu valor justo, que consiste inicialmente 
no montante pago incluindo quaisquer custos de transação. Os ganhos e perdas não 
realizados (exceto perdas por impairment e diferenças cambiais) são reconhecidos, 
líquidos dos impostos aplicáveis, no Patrimônio líquido - Resultado abrangente acumulado 
- Disponível para venda. Os juros, inclusive a amortização de prêmios e descontos são 
reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica resultado financeiro. O custo 
médio é usado para determinar os ganhos e perdas realizadas na alienação de ativos 
financeiros disponíveis para venda, os quais são registrados na Demonstração do 
resultado na rubrica resultado financeiro - Ativos financeiros disponível para venda. 
Dividendos sobre ativos disponíveis para venda são reconhecidos na demonstração do 
resultado.
A PARANÁ SEGUROS avalia na data do balanço patrimonial se existe evidência que 
um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros estão em situação de perda de seu 
valor recuperável. No caso de instrumentos de patrimônio classificados como ativos 
financeiros disponíveis para venda, um declínio prolongado e significativo no valor justo, 
abaixo de seu valor de custo é uma evidência de redução do valor recuperável, resultando 
no reconhecimento de uma perda por redução ao valor recuperável. Se existir evidência 
de perda para ativos financeiros disponíveis para venda, a perda acumulada, mensurada 
pela diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda 
por redução ao valor recuperável previamente reconhecida no resultado, é transferida do 
Patrimônio líquido e reconhecida na Demonstração do resultado.
As perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas na Demonstração do resultado 
de instrumentos de patrimônio não são revertidas através do resultado. No entanto, se 
em período subsequente, o valor justo de um instrumento de dívida classificado como 
ativo financeiro disponível para venda aumentar e este aumento puder ser objetivamente 
relacionado a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda, tal perda é revertida 
através do resultado.
III - Outros ativos financeiros
A PARANÁ SEGUROS apresenta estes ativos em seu Balanço Patrimonial inicialmente 
a valor justo e subsequentemente pelo custo amortizado utilizando-se do método da taxa 
efetiva de juros.

IV - Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Os passivos financeiros que não são classificados como a valor justo através do 
resultado estão classificados nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de 
taxa efetiva de juros. A despesa de juros é apresentada na demonstração do resultado.
V - Valor justo
A entidade deve classificar as mensurações de valor justo usando uma hierarquia de 
valor justo que reflita a significância dos inputs usados no processo de mensuração.  
Nível 1: As informações observáveis que refletem os preços cotados (não ajustados) 
para ativos ou passivos idênticos em mercados ativos. Um mercado ativo é aquele no 
qual as transações para o ativo ou passivo que está sendo mensurado geralmente 
ocorre com a frequência e volume suficientes para fornecer informações de precificação 
continuamente.
Nível 2: As informações que não os preços cotados incluídas no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo direta ou indiretamente. O Nível 2 inclui geralmente: 

cotados para ativos ou passivos idênticos ou semelhantes em mercados que não são 
ativos, isto é, mercados nos quais há poucas transações para o ativo ou passivo, os 
preços não são correntes, ou as cotações de preço variam substancialmente ao longo 
do tempo ou entre os especialistas no mercado de balcão (market makers), ou nos quais 

cotados que são observáveis para o ativo ou passivo (por exemplo, taxas de juros e 
curvas de rentabilidade observáveis em intervalos cotados regularmente, volatilidades, 

dados do mercado observáveis através de correlação ou por outros meios.
c) INVESTIMENTOS
O CPC 18 define empresas coligadas como aquelas empresas nas quais o investidor 
possui influência significativa, porém não detém o controle. Os investimentos 
nessas empresas são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição e avaliados 
subsequentemente pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com o  
CPC 28 - “Propriedade pelo Investimento”, as propriedades para investimento estão 
contabilizadas pelo valor de custo, deduzidas da depreciação acumulada, no montante 
líquido de R$ 3.233.
d) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Existem dois componentes na provisão para imposto de renda e contribuição social: 
corrente e diferido.
O componente corrente aproxima-se dos impostos a serem pagos ou recuperados no 
período aplicável e são registrados no Balanço Patrimonial nas rubricas Contas a Pagar 
e Obrigações a Pagar, respectivamente.
O componente diferido representado pelos créditos tributários e as obrigações fiscais 
diferidas é obtido pelas diferenças entre as bases de cálculo contábil e tributárias dos 
ativos e passivos no final de cada exercício. O benefício fiscal dos prejuízos fiscais 
a compensar é reconhecido como um ativo. Os créditos tributários somente são 
reconhecidos quando é provável que lucros tributáveis futuros estarão à disposição 
para sua compensação. Os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas são 
reconhecidos no Balanço Patrimonial na rubrica créditos tributários e previdenciários.
A despesa de imposto de renda e contribuição social é reconhecida na Demonstração do 
resultado na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social, exceto quando se refere 
a itens reconhecidos diretamente no Resultado abrangente acumulado, tal como: o 
imposto diferido sobre a mensuração ao valor justo de ativos financeiros disponíveis para 
venda. Os impostos diferidos destes itens são inicialmente reconhecidos no Resultado 
abrangente acumulado e posteriormente reconhecidos no resultado conjuntamente com 
o reconhecimento do ganho/perda originalmente diferido.
Alterações na legislação fiscal e nas alíquotas tributárias são reconhecidas na 
Demonstração do resultado na rubrica Imposto de renda e contribuição social no período 
em que entram em vigor. Os juros e multas são reconhecidos na Demonstração do 
resultado na rubrica de Despesas administrativas.



São Paulo, terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
Jornal O DIA SP

Página 24

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODOS DE 01/01 À 31/12 DE 2010 E 2011 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

Paraná Companhia de Seguros

O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados às alíquotas abaixo apresentadas e consideram para efeito de cálculo as 
respectivas bases e a legislação vigente pertinente a cada encargo, para todos os períodos apresentados:

  Alíquotas
Imposto de Renda ................................................................................................................................................................. 15%
Adicional de Imposto de Renda ............................................................................................................................................. 10%
Contribuição Social ................................................................................................................................................................ 15%

e) CONTRATOS DE SEGUROS
O CPC 11 - “Contrato de Seguros” define contrato de seguro como um contrato em que o emissor aceita um risco de seguro significativo 
da contra parte concordando em compensá-lo se um evento futuro incerto específico afetá-lo adversamente.
Contratos de investimento são aqueles que transferem risco financeiro significativo. Risco financeiro é o risco de uma mudança futura 
em uma ou mais variáveis como taxa de juros, preço dos ativos financeiros, preço das commodities, taxa de câmbio, índice de preços 
ou juros, classificação de risco de crédito ou índice de crédito ou outra variável.
Os contratos de investimento podem ser reclassificados como contratos de seguro após sua classificação inicial se o risco de seguro 
tornar-se significativo.
Os contratos de investimento com características de participação discricionária são instrumentos financeiros, mas são tratados como 
contratos de seguro, conforme previsto pelo CPC 11.
Uma vez que o contrato é classificado como um contrato de seguro, ele permanece como tal até o final de sua vida mesmo que o risco 
de seguro se reduza significativamente durante esse período, a menos que todos os direitos e obrigações sejam extintos ou expirados.
Prêmios de Seguros
Os prêmios de seguros são contabilizados no decorrer do período de vigência dos contratos na proporção do valor de proteção de 
seguro fornecido. Os prêmios de seguros são contabilizados como receita na Demonstração do Resultado na rubrica Prêmios emitidos.
Se há evidência de perda pelo valor recuperável relacionados aos recebíveis de prêmios de seguros, a PARANÁ SEGUROS contabiliza 
a perda.
Resseguros
Os prêmios de resseguro são lançados no mesmo período relacionado aos prêmios dos seguros e são contabilizados na linha resultado 
com operações de resseguros.
No curso normal dos negócios, a PARANÁ SEGUROS ressegura uma parcela dos riscos subscritos, particularmente riscos de 
propriedades e de acidentes que excedam os limites máximos de responsabilidade que entende serem apropriados para cada 
segmento e produto (após um estudo que leva em consideração o tamanho, a experiência, as especificidades e o capital necessário 
para suportar esses limites). A PARANÁ SEGUROS ressegura a maior parte de seus riscos junto ao IRB Brasil Resseguros S.A., 
entidade controlada pelo governo brasileiro. Esses contratos de resseguros permitem a recuperação de uma parcela dos prejuízos 
com o ressegurador, embora não liberem o segurador da obrigação principal como segurador direto dos riscos objeto do resseguro.
Risco de Crédito
Risco de crédito é definido como o risco no qual uma parte de um instrumento financeiro, que venha a deixar de cumprir uma obrigação, 
faz que a outra parte sofra um prejuízo financeiro. Assim, por um contrato de seguro, o risco de crédito inclui o risco de que uma 
seguradora venha a incorrer em uma perda financeira devido ao não cumprimento das obrigações decorrentes de um contrato.
A Nota 5 apresenta uma descrição dos riscos de crédito da PARANÁ SEGUROS.
Custos de Aquisição
Os custos de aquisição incluem os custos diretos e indiretos relacionados à originação de seguros. Estes custos, com exceção das 
comissões pagas aos corretores e outros, são lançados diretamente no resultado quando incorridos. Já as comissões são diferidas e 
lançadas proporcionalmente ao reconhecimento das receitas com prêmios, ou seja, pelo prazo do correspondente contrato de seguro.
Passivos
As reservas para sinistros são estabelecidas com base na experiência histórica, sinistros em processo de pagamento, valores 
projetados de sinistros incorridos, mas ainda não reportados e outros fatores relevantes aos níveis exigidos de reservas. Uma provisão 
para insuficiência de prêmios é reconhecida se o montante estimado de insuficiência de prêmios excede o custo diferido de aquisição. 
As despesas relacionadas ao reconhecimento dos passivos de contratos de seguros são registradas na Demonstração do Resultado 
na rubrica Sinistros Ocorridos.
Derivativos Embutidos
A PARANÁ SEGUROS efetua a análise de todos os contratos a fim de avaliar a existência de derivativos embutidos. Nos casos em 
que tais derivativos atendam a definição de contrato de seguros por si só, não efetuamos sua bifurcação. Não identificamos derivativos 
embutidos em nossos contratos de seguros que devam ser separados ou mensurados a valor justo de acordo com os requerimentos 
do CPC 11.
Teste de adequação do passivo
O CPC 11 requer que as companhias de seguro analisem a adequação de seus passivos de seguros a cada período de apresentação 
através de um teste mínimo de adequação. Realizou-se o teste de adequação dos passivos utilizando-se premissas atuariais correntes 
do fluxo de caixa futuro de todos os contratos de seguro em aberto na data de balanço, conforme instituído pela Circular SUSEP  
nº 410, de 22 de dezembro de 2010.
Como resultado deste teste, caso a análise demonstrasse que o valor contábil dos passivos de seguros (deduzindo-se os custos 
diferidos de aquisição dos contratos e ativos intangíveis de seguros) é inferior aos fluxos de caixa futuros esperados do contrato, seria 
contabilizada imediatamente no resultado do período qualquer deficiência identificada (após o lançamento dos custos de aquisição 
diferidos e ativos intangíveis relacionados às carteiras deficitárias conforme a política contábil). Para a realização do teste de adequação, 
os contratos de seguros são agrupados, de acordo com a legislação vigente, em carteiras que estão sujeitas, de forma geral, a riscos 
similares e cujos riscos são gerenciados conjuntamente como uma única carteira. O teste abrange tanto seguros de danos como os 
seguros de vida e previdência. As premissas utilizadas para efetuar o teste de adequação do passivo estão detalhadas na Nota 5.
f) ATIVOS CONTINGENTES E PASSIVOS CONTINGENTES
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com o CPC 25. Ativos contingentes e passivos contingentes são direitos e 
obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando a Administração da PARANÁ SEGUROS 
entende que sua realização é virtualmente certa, e geralmente corresponde a ações com decisões favoráveis em julgamento final e 
inapelável e pela retirada de ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham sido recebidos ou como resultado de 
acordo de compensação com um passivo existente.
Os passivos contingentes decorrem principalmente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos nossos 
negócios movido por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos em ações cíveis, trabalhistas e de natureza fiscal e previdenciária.
Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer de 
assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante 
das obrigações possa ser estimado com razoável segurança.
As contingências são classificadas como:

Os passivos contingentes registrados como Provisões e divulgados como passivos contingentes possíveis são quantificados utilizando-
se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores.
O montante dos depósitos judiciais são atualizados de acordo com a regulamentação vigente.
g) CAPITAL SOCIAL
O Capital Social da PARANÁ SEGUROS está representado por ações escriturais, sem valor nominal, divididas entre ordinárias e 
preferenciais, conforme Nota 9a.
h) DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro líquido de cada ano, ajustado de 
acordo com a legislação vigente. Os valores de dividendo mínimo estabelecido no estatuto social são contabilizados como passivo no 
final de cada exercício. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido como passivo somente quando aprovados 
pelos acionistas em Assembleia Geral.
Desde 1º de janeiro de 1996, as empresas brasileiras têm a permissão para atribuir uma despesa nominal de juros, dedutível para fins 
fiscais, sobre seu capital próprio. Os juros sobre o capital próprio são tratados, para fins contábeis, como dividendos e são apresentados 
nas demonstrações financeiras como uma redução do patrimônio líquido. O benefício fiscal relacionado é registrado na Demonstração 
do resultado.
i) LUCRO POR AÇÃO
O lucro por ação é calculado pela divisão do lucro líquido atribuído aos controladores da PARANÁ SEGUROS pela média ponderada 
do número de ações ordinárias em circulação em cada exercício. A média ponderada do número de ações é calculada com base nos 
períodos nos quais as ações estavam em circulação.
j) RECEITAS
As receitas de prêmio dos contratos de seguros são reconhecidas proporcionalmente, e ao longo do período de cobertura do risco 
das respectivas apólices. Para contratos de investimento, se aplicável, a PARANÁ SEGUROS não reconhece os prêmios recebidos  
(ou pagos, para prêmios de resseguro) no resultado do exercício, utilizando o método de contabilidade de depósito aplicável para ativos 
e passivo financeiros. O Imposto sobre Operações Financeiras - IOF a recolher, incidente sobre os prêmios a receber, é registrado no 
passivo da seguradora e é retido recolhido simultaneamente ao recolhido simultaneamente do prêmio.
2.5 - TRANSIÇÃO PARA OS CPCs
A Seguradora aplicou os CPCs 37 e 43 na preparação destas demonstrações financeiras, considerando eventuais exceções 
obrigatórias relevantes e certas isenções opcionais em relação à aplicação completa retrospectiva. A primeira Demonstração Financeira 
intermediária foi apresentada ao mercado para a data-base 30/06/2011, de acordo com esta norma.
Sumário das isenções voluntárias e exceções mandatórias previstas pelos CPCs 37 e 43 e utilizadas pela Administração na 
preparação destas demonstrações financeiras
I) Isenções opcionais
Valor justo considerado como custo inicial
Segundo o CPC 37, uma entidade pode, na data de transição para os CPCs, mensurar um item do ativo imobilizado pelo seu valor justo, 
passando este valor a ser o custo inicial deste ativo, a partir desta data. A PARANÁ SEGUROS não fez uso desta isenção do CPC 37. 
O custo do ativo imobilizado foi determinado com base no custo histórico, apurado anteriormente.
Contratos de seguros
O CPC 37 permite que companhias que emitem contratos de seguros mudem certas políticas contábeis de seguros na data de 
transição para CPCs, desde que alguns procedimentos mínimos sejam observados. A PARANÁ SEGUROS decidiu não modificar 
suas políticas contábeis para contratos de seguros, porém aplicou os requerimentos mínimos do CPC 11, incluindo classificação de 
contratos como contratos de seguros ou contratos de investimento (conforme definido pelo CPC 38) e os testes mínimos de adequação 
de passivos de contratos de seguros como definido pelo CPC 11, conforme descrito em maiores detalhes no item 2.4e.
II) Isenções obrigatórias
“Desreconhecimento” de ativos e passivos financeiros
O CPC 37 requer que uma entidade que aplica CPC pela primeira vez aplique as regras de “desreconhecimento” (“asset derecognition” 
como definido pelo CPC 38) de ativos e passivos financeiros prospectivamente para transações ocorridas após 1º de janeiro de 
2004. Consequentemente, caso a PARANÁ SEGUROS tivesse “desreconhecido” um ativo ou passivo financeiro não derivativo como 
resultado de uma transação ocorrida antes de 1º de janeiro de 2004, não poderia voltar a reconhecer esse ativo ou passivo na transição 
para os CPCs. Adicionalmente, o CPC 37 permite a aplicação das normas de “desreconhecimento” de ativos e passivos financeiros 
retrospectivamente, em uma data escolhida pela entidade, desde que as informações necessárias para aplicar tais normas tivessem 
sido obtidas na data de registro da transação que deu origem ao “desreconhecimento”. Esta isenção não gerou impactos para a 
PARANÁ SEGUROS, pois nenhum ativo ou passivo significativo foi desreconhecido.
Participações não controladoras
O CPC 37 requer que a entidade que aplica IFRS pela primeira vez aplique alguns requisitos do CPC 35 prospectivamente à data de 
transição. Contudo, esses requisitos não geraram impacto para a PARANÁ SEGUROS.
Estimativas
O CPC 37 requer que as estimativas usadas pela administração para fins de IFRS na data de transição estejam consistentes com as 
estimativas feitas na mesma data de acordo com o procedimento anterior, a menos que haja evidência de erros na preparação das 
estimativas no procedimento anterior em comparação ao IFRS. Adicionalmente, caso a Administração obtenha uma informação após 
a data de transição para o IFRS que impacte estimativas que tinham sido feitas, ela deveria tratar esta informação como um evento 
posterior à data do balanço, e seguir o tratamento contábil do CPC 24. O CPC 24 é aplicável para o balanço patrimonial de abertura 
e para períodos comparativos apresentados na preparação da primeira demonstração contábil em CPCs de uma entidade, se houver.  
A PARANÁ SEGUROS considerou as estimativas utilizadas consistentes com as estimativas utilizadas na data de transição para CPCs 
e, portanto, não houve mudanças de estimativas devido à existência de informações obtidas em data subsequente à de conversão que 
requeressem algum ajuste nas estimativas para fins de CPCs.

NOTA 3  - ATIVOS FINANCEIROS
a) Ativos Financeiros Mantidos para Negociação e Designados a Valor Justo Através do Resultado
Os Ativos Financeiros Mantidos para Negociação contabilizados pelo seu Valor Justo são apresentados na tabela a seguir:
  31/12/2011   31/12/2010 
 Custo/Custo Valor Custo/Custo Valor
   Amortizado    Justo    Amortizado    Justo 
Cotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos ...............  147.456 147.456 131.882 131.882
 Certificados de Depósito Bancário .......................................  9.432 9.432 35.280 35.280
 Debêntures ...........................................................................  19.107 19.107 35.363 35.363
 Derivativos ............................................................................  1.028 1.028 –.– –.–
 Fundos de Investimentos .....................................................  469 469 26 26
 Certificado de Recebíveis Imobiliários .................................  31 31 58 58
 Letras Financeiras ................................................................  37.807 37.807 –.– –.–
 Letras Financeiras do Tesouro .............................................  9.993 9.993 8.964 8.964
 Letras do Tesouro Nacional ..................................................  44.282 44.282 11.169 11.169
 Notas de Crédito ..................................................................  4.455 4.455 –.– –.–
 Notas do Tesouro Nacional ..................................................  20.852 20.852 41.022 41.022
TOTAL .....................................................................................  147.456 147.456 131.882 131.882

Ganhos e Perdas Realizados
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação
Perdas .......................................................................................................................................................  (70) (243)

Total ..........................................................................................................................................................  (70) (243)

O custo/custo amortizado e o valor justo, por vencimento dos Ativos Financeiros Mantidos para Negociação foram os seguintes:
  31/12/2011  31/12/2010
 Custo/Custo Valor Valor
   Amortizado    Justo    Justo  
Circulante .................................................................................................................. 59.395 59.395 58.728
Sem vencimento ......................................................................................................... 469 469 26
Até um ano ................................................................................................................. 58.926 58.926 58.702
Não Circulante .......................................................................................................... 88.061 88.061 73.154
De um a cinco anos .................................................................................................... 68.128 68.128 48.571
De cinco a dez anos ................................................................................................... 17.509 17.509 23.911
Após dez anos ............................................................................................................ 2.424 2.424 672

TOTAL ........................................................................................................................ 147.456 147.456 131.882

b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
O Valor Justo e o custo ou custo amortizado correspondente aos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda são apresentados na 
tabela a seguir:
  31/12/2011   31/12/2010 
 Custo/Custo Valor Custo/Custo Valor
   Amortizado    Justo    Amortizado    Justo 
Títulos Públicos do Governo Brasileiro (*) ...............................  301 301 270 270

TOTAL .....................................................................................  301 301 270 270

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial no Realizável a Longo Prazo - Aplicações, no montante de R$ 1.141 (R$ 1.055 em 31/12/2010), 
considerando os Fundos Retidos IRB R$ 840 (R$ 785 em 31/12/2010).
Ajuste a valor de mercado no Patrimônio Líquido
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
Participações em Controladas/Coligadas ..................................................................................................  (214) 5.287

TOTAL .......................................................................................................................................................  (214) 5.287

O custo ou custo amortizado e o valor justo dos Ativos Financeiros Disponíveis para Venda, por vencimento, são os seguintes:
  31/12/2011  31/12/2010
 Custo/Custo Valor Valor
   Amortizado    Justo    Justo  
Não Circulante .......................................................................................................... 301 301 270
De um a cinco anos .................................................................................................... 301 301 270

Total ........................................................................................................................... 301 301 270

Durante o período findo em 31/12/2011 não reconhecemos perda por redução ao valor recuperável para os Ativos Financeiros 
Disponíveis para Venda.
c) Distribuição dos Níveis
A tabela a seguir apresenta a abertura dos Níveis de Risco em 31/12/2011 para nossos ativos de financeiros Mantidos para Negociação 
e ativos financeiros Disponíveis para Venda.
  31/12/2011   31/12/2010 
  Nível 1  Nível 2    Total Nível 1  Nível 2    Total
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação ......     –.– 147.456 147.456    –.– 131.882 131.882
Fundos de investimento...............................................    –.– 147.456 147.456    –.– 131.882 131.882
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ...........      301     –.–     301     270     –.–     270
Títulos públicos do governo brasileiro .........................  301 –.– 301 270 –.– 270

d) Exposição máxima dos Ativos Financeiros segregados por setor de atividade
Demais Ativos Financeiros (*)
  31/12/2011       % 31/12/2010       %
Setor Público .........................................................................................  75.428 0,20% 61.425 0,20%
Outros Setores ......................................................................................  72.329 99,80% 70.727 99,80%

Total ......................................................................................................  147.757 100,00% 132.152 100,00%

(*) Inclui Ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros disponíveis para venda.
O quadro abaixo apresenta a carteira dos demais ativos financeiros classificados por nível de risco em:
 Ativos Financeiros  Ativos Financeiros
Classificação Interna Mantidos para Negociação Disponíveis para Venda    Total
Baixo ...............................................................................  147.456 301 147.757
Total em 31/12/2011 ......................................................  147.456 301 147.757
% ....................................................................................  99,8% 0,2% 100,0%
Baixo ...............................................................................  131.882 270 132.152
Total em 31/12/2010 ......................................................  131.882 270 132.152
% ....................................................................................  99,8% 0,2% 100,0%

e) Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 31/12/2011 e 31/12/2010 não existiam posições em aberto no mercado de derivativos.
f) Análise de Sensibilidade
No Itaú Unibanco Holding S.A. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING), os fatores de risco são controlados e geridos de forma consolidada. 
Desta forma, os instrumentos financeiros da PARANÁ SEGUROS, subsidiária integral do ITAÚ UNIBANCO HOLDING, são parte 
integrante da Carteira Trading ou Banking do conglomerado econômico-financeiro, conforme definido pela Resolução nº 3.464/07 e na 
Circular nº 3.354/07 do BACEN e no Novo Acordo de Capitais - Basileia II. Por esta razão, não está sendo apresentada uma análise de 
sensibilidade das posições individuais desta instituição.
NOTA 4  - VALOR DE MERCADO
As Demonstrações Financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis, que pressupõem a continuidade normal das 
operações da PARANÁ SEGUROS.
O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro, constante ou não do balanço patrimonial, quando comparado com o valor que se 
poderia obter na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros 
ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, aproxima-se do seu correspondente valor de mercado.
Para a obtenção dos valores de mercado dos Instrumentos Financeiros, são adotados os seguintes critérios:
- Aplicações e Instrumentos Financeiros Derivativos, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 424, de 29/04/2011, da 
SUSEP, estão registrados pelo seu valor de mercado, exceto os classificados como Mantidos até o Vencimento. Títulos públicos 
alocados nesta categoria têm seu valor de mercado calculado com base em taxas coletadas junto ao mercado, validadas através da 

- Cotas de Fundos de Investimento, pelo valor da cota na data do balanço.
NOTA 5  - CONTRATOS DE SEGUROS
a) Contratos de Seguros
I - Seguros
A PARANÁ SEGUROS está autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em seguros de danos e de 
pessoas em todas as regiões do País, conforme definido na legislação vigente, porém desfiliou-se do Consórcio da Seguradora Líder 
(Convênio DPVAT) em 2010 e desde então não tem ofertado seus demais produtos ao mercado.
Sinistralidade dos Principais Ramos de Atuação
O resultado de sinistro de 2011, refere-se a basicamente a Sinistros Judiciais principalmente dos ramos Seguro de Vida - 44,0%, Riscos 
Diversos - 25,2% e Automóveis - 23,3%.
b) Provisões Técnicas de Seguros
As provisões técnicas de seguros são constituídas de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP - nº 162 de 26 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.
I - Seguros:

 - Constituída com base nas notificações de sinistros, em valor suficiente para fazer face aos 
 

assessores jurídicos efetuam as avaliações com base na importância segurada e nas regulações técnicas, levando-se em conta a 

 - Constituída em função do montante esperado de sinistros ocorridos em 
riscos assumidos na carteira e não avisados.
As Provisões Técnicas de Seguros, estão detalhadas nos quadros abaixo:
Provisões Técnicas - Composição
  31/12/2011 31/12/2010
Sinistros a Liquidar ................................................................................................................................  8.339 12.198
IBNR ......................................................................................................................................................  3.336 2.866
Total ......................................................................................................................................................  11.675 15.064

Provisões Técnicas - Movimentação
  31/12/2011 31/12/2010
Saldo Inicial ..........................................................................................................................................  15.064 93.350
(-) Pagamento de sinistros.....................................................................................................................  (4.658) (3.197)
(+) Sinistros Avisados ............................................................................................................................  564 2.994
(+/-) Outras (constituição/reversão)(*) ...................................................................................................  705 (78.083)
Saldo Final ...........................................................................................................................................  11.675 15.064

(*) Em janeiro de 2010 houve reversão das provisões do convênio DPVAT.
Ativos Oferecidos em Cobertura como Garantias das Provisões Técnicas
Os valores dos bens e direitos vinculados à SUSEP em cobertura das provisões técnicas estão demonstrados no quadro abaixo:
  31/12/2011 31/12/2010
Provisões Técnicas .............................................................................................................................  11.675 15.064
(-) Fundos e Reservas Retidas IRB .......................................................................................................  (840) (785)
(-) Depósitos Judiciais ...........................................................................................................................  (1.954) (2.266)
(-) Resseguros (*) ..................................................................................................................................  (240) (2.797)
Deduções .............................................................................................................................................  (3.034) (5.848)

Montante a ser Garantido ...................................................................................................................  8.641 9.216

Títulos Públicos .....................................................................................................................................  301 270
Cotas de Fundos de Investimentos - Renda Fixa..................................................................................  9.109 9.039

Garantias das Provisões Técnicas .....................................................................................................  9.410 9.309

Cobertura Excedente ..........................................................................................................................  769 93

(*) Conforme art. 5º da Resolução CNSP nº 162/08, as sociedades seguradoras poderão deduzir do total das provisões técnicas 
constituídas a parcela de prêmios e de sinistros transferidas a terceiros em operações de resseguros e retrocessão.
c) Tabela de Desenvolvimento de Sinistros
A PARANÁ SEGUROS encontra-se em runoff de sua carteira desde 2004, ou seja, a companhia não tem qualquer tipo de novo contrato 
desde esse período. No próprio cálculo do Teste de Adequação dos Passivos, o fluxo de caixa de sinistro foi observado até o final do 
ano de 2004, pois não havia pagamentos de indenização com início de vigência posterior a dezembro de 2004.
Os valores de prêmio ganho observados na empresa em períodos posteriores a 2004 são de operações de Convênio DPVAT e 
retrocessão, que são excluídos da análise.
Assim, a análise de desenvolvimento dos sinistros para essa empresa não é válida, pois ela não atinge seu objetivo principal, que 
é verificar o comportamento das obrigações do grupo ao longo do tempo. No período analisado não há novos sinistros, apenas a 
reavaliação das estimativas de sinistros ocorridos no período em que a empresa ainda estava ativa.
A Provisão de Sinistros a Liquidar judicial está composta da seguinte forma:
  Quantidade   Valor 
 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Saldo Inicial .................................................................................................. 106 136 9.618 10.157
Novas constituições no período..................................................................... 4 4 143 852
Baixa da provisão por êxito, alteração de estimativas ou probabilidades ..... 10 18 (1.732) (730)
Alteração da provisão por atualização monetária e juros .............................. –.– –.– 521 540
Pagamentos efetuados no período ................................................................ 11 16 (2.363) (1.201)
Saldo Final ................................................................................................... 89 106 6.187 9.618

d) Teste de Adequação de Passivo
Conforme instituído pela Circular SUSEP nº 410 de 22 de dezembro de 2010 e estabelecido no CPC 11 - Contrato de Seguros, a 
seguradora deverá realizar o Teste de Adequação de Passivos, confrontando o valor contabilizado de suas provisões técnicas com a 
estimativa corrente do fluxo de caixa projetado. Considerar na estimativa todos os fluxos de caixa relacionados ao negócio é o requisito 
mínimo para realização do teste de adequação.
As Premissas utilizadas no teste foram:
a) Os critérios de agrupamento de riscos estão alinhados à legislação vigente.
b) A relevante estrutura a termos de taxa de juros livre de risco foi obtida da curva de títulos considerados sem risco de crédito 
disponíveis no mercado financeiro brasileiro e fixada conforme metodologia interna da companhia
c) A metodologia para teste de todos os produtos é baseada em projeção de fluxos de caixa. Especificamente para os produtos 
de seguros, os fluxos de caixa foram projetados utilizando o método conhecido como triângulo de chain ladder com periodicidade 
trimestral.
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Paraná Companhia de Seguros

A análise de sensibilidade deve considerar uma visão dos impactos de como a alteração de premissas poderia afetar o resultado deste 
exercício e o patrimônio líquido na data do balanço. Considerando que as premissas nos cenários avaliados no teste de adequação de 
passivos demonstram que as provisões técnicas são suficientes e estão adequadamente constituídas, não foram observados efeitos 
no resultado e patrimônio líquido da companhia.
O Teste de Adequação de Passivo não indicou insuficiência.
e) Riscos das Operações de Seguros
O Conglomerado Itaú Unibanco dispõe de comitês específicos, cuja atribuição é definir a administração dos recursos provenientes 
das Provisões Técnicas de Seguros de Danos e Pessoas, estabelecer diretrizes para administração destes recursos com objetivo de 
rentabilidade a longo prazo e definir modelos de avaliações, limites de risco e estratégias de alocação de recursos em ativos financeiros 
definidos. Tais foros são integrados não apenas por executivos e pelos responsáveis diretos pelo processo de gestão do negócio, mas 
igualmente por profissionais com funções de direção ou coordenação das áreas comerciais e financeiras.
Efeito de Mudanças nas premissas atuariais
Os seguros de danos são seguros de curta duração e as principais premissas atuariais envolvidas no gerenciamento e precificação 
de seus riscos são frequência de sinistros e severidade. Volatilidade acima do esperado em quantidade de sinistros e montante de 
indenizações pode resultar em perdas não esperadas.
Os seguros de vida individual e previdência são produtos, em geral, de média ou longa duração e os principais riscos envolvidos no 
negócio podem ser classificados como risco biométrico, risco financeiro e risco comportamental.
Risco biométrico refere-se a: i) aumento acima do esperado nas expectativas de longevidade em produtos com cobertura por 

por morte (seguros de vida, em sua maioria).
Produtos que oferecem uma garantia financeira predefinida em contrato carregam um risco financeiro intrínseco ao seu risco de 
subscrição, sendo esse risco considerado como risco de seguro.
Risco comportamental refere-se ao aumento acima do esperado nas taxas de conversão em renda, resultando em aumento nas 
despesas com pagamento de benefícios de aposentadoria.
As estimativas das premissas atuariais são baseadas na análise histórica da PARANÁ SEGUROS, benchmarks de mercado e na 
experiência do atuário.
Foram efetuados testes de sensibilidade nos valores das estimativas correntes com base em variações nas principais premissas 
atuariais. Os resultados da análise de sensibilidade do TAP - Teste de Adequação dos Passivos foram os seguintes:

  Impacto no
Teste de Sensibilidade  Resultado do TAP
Cenário com acréscimo de 10% na Taxa de Juros Livre Risco .............................................................................  Sem TAP
Cenário com decréscimo de 10% na Taxa de Juros Livre Risco ...........................................................................  Sem TAP
Cenário com acréscimo de 5% nos Sinistros ........................................................................................................  Sem TAP
Cenário com decréscimo de 5% nos Sinistros ......................................................................................................  Sem TAP

Risco de Mercado, Crédito e Liquidez
Risco de Mercado
O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições de uma 
empresa, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de 
mercadorias (commodities).
Os limites de risco de mercado estão estruturados de acordo com as diretrizes dadas pela Comissão Superior de Políticas de Riscos 
(CSRisc), avaliando-se os resultados projetados do balanço, o tamanho do patrimônio e o perfil de risco da empresa, sendo definidos 
em termos das medidas de risco utilizadas na gestão.
O controle de risco de mercado é realizado por área independente das áreas de negócios, responsável por executar as atividades 
diárias de mensuração, avaliação e reporte de risco.

Risco de Liquidez
A Companhia identifica o risco de liquidez como o risco de escassez de recursos líquidos, disponíveis para honrar suas obrigações 
correntes num determinado momento. O gerenciamento do risco de liquidez é feito de forma contínua a partir do monitoramento do 
fluxo dos pagamentos relativo aos seus passivos vis a vis o fluxo de recebimentos gerado pelas suas operações e pela sua carteira de 
ativos financeiros. Além disso, seguindo os princípios de conservadorismo e prudência, a Cia. mantém recursos investidos em ativos de 
curto prazo, com liquidez imediata, para fazer frente às suas necessidades regulares e contingenciais de liquidez.

Risco de Crédito
Em relação às operações de resseguro, faz parte da política interna não haver concentração excessiva em um único ressegurador. 
Adicionalmente observamos as determinações da SUSEP quanto aos resseguradores que operamos, notadamente, o item 
“classificação de solvência, emitida por agência classificadora de risco”, com os seguintes níveis mínimos:

Agência Classificadora de Riscos  Nível Mínimo Exigido

Standart & Poors ................................................................................................................................................ BBB-
Fitch .................................................................................................................................................................... BBB-
Moody´s .............................................................................................................................................................. Baa3
AM Best .............................................................................................................................................................. B+

f) Resseguro
As despesas e receitas originadas são registradas no período em que ocorrem observando assim o regime de competência não 
ocorrendo compensação de ativos e passivos relacionados de resseguro. As análises dos programas de resseguro são realizadas 
prevendo a necessidades atuais da companhia mantendo a flexibilidade necessária caso ocorram mudanças de estratégia da 
administração em resposta aos diversos cenários que esta possa estar exposta.
Ativos de Resseguro
Os montantes apropriados como ativo de resseguro são direitos estimados a recuperar das resseguradoras decorrentes das perdas 
ocorridas. Tais ativos são avaliados segundo bases consistentes dos contratos de cessão de riscos, e para os casos de perdas 
efetivamente pagas são reavaliadas transcorridos 365 dias quanto a possibilidade de não recuperação destes, em casos de dúvidas 
tais ativos são reduzidos pela constituição de provisão para risco de créditos com resseguros.
Resseguro Cedido
A companhia cede, em “run off” de suas operações, prêmios de resseguros para cobertura de perdas sobre riscos subscritos aos seus 
segurados e estão em conformidade com os limites operacionais estabelecidos pelo órgão regulador. Além dos contratos proporcionais 
são também firmados contratos não proporcionais que transferem parte da responsabilidade à companhia resseguradora sobre perdas 
que se materializarão após um determinado nível de sinistros na carteira. Os prêmios de resseguro não proporcional são apropriados 
no grupo de despesas antecipadas e realizados no grupo de outras despesas operacionais de acordo com o diferimento pelo prazo de 
vigência do contrato seguindo o regime de competência diária.
I - Créditos das Operações com Resseguradoras - Movimentação
  31/12/2011 31/12/2010

Saldo Inicial ..........................................................................................................................................  431 2
Sinistros a Recuperar ............................................................................................................................  1.613 –.–
Antecipação/Pagamentos ao Ressegurador .........................................................................................  30 429
Saldo Final ...........................................................................................................................................  2.074 431

II - Provisões Técnicas - Sinistros de Resseguros
  31/12/2011 31/12/2010

Saldo Inicial ..........................................................................................................................................  2.797 2.871
Sinistros Avisados .................................................................................................................................  992 422
Sinistros Pagos ......................................................................................................................................  (3.345) (429)
Outras Constituições/Reversões ...........................................................................................................  (204) (67)
Saldo Final ...........................................................................................................................................  240 2.797

g) Entidades Reguladoras
As operações de Seguros são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pela Superintendência de Seguros Privados. 
Estas entidades são responsáveis pela regulamentação do mercado e consequentemente auxiliam na mitigação dos riscos inerentes 
do negócio.
O CNSP é o órgão normativo das atividades de seguros do país, foi criado pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. 
A principal atribuição do CNSP, na época da sua criação, era a de fixar as diretrizes e normas da política governamental para os 
segmentos de Seguros Privados, tendo posteriormente, com o advento da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, suas atribuições se 
estendido à Previdência Privada, no âmbito das entidades abertas.
A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da 
Fazenda, foi criada pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, 
do qual fazem parte o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, o IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades 
autorizadas a operar em seguros privados e as entidades de previdência privada aberta.
h) Capital para a Atividade de Seguros
O CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados, acompanhando a tendência mundial de fortalecimento do Mercado segurador, 
divulgou em 06/12/2010 a resolução CNSP nº 227 (que revogou as Resoluções nºs 178 de 28/12/2007 e 200 de 16/12/2008), e no 
mesmo sentido a SUSEP emitiu a circular nº 411 de 22/12/2010. Os normativos dispõem sobre as regras de capital regulamentar exigido 
para autorização e funcionamento das sociedades seguradoras e previdência e as regras de alocação de capital provenientes do risco 
de subscrição para os diversos ramos de seguros. Em janeiro de 2011 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 228 de 06/12/2010,  
que dispõe sobre os critérios de estabelecimentos do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades supervisionadas.
O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da PARANÁ SEGUROS é superior ao capital regulamentar exigido.

Patrimônio Líquido Ajustado, Margem de Solvência e Capital Mínimo Requerido
O quadro abaixo, demonstra o cálculo da suficiência de capital, de acordo com as resoluções vigentes.
  31/12/2011 31/12/2010
Patrimônio Líquido .................................................................................................................................  2.851.917 2.667.661
Participação em Empresas Financeiras e não Financeiras - Nacional .................................................  (2.696.595) (2.540.178)
Patrimônio Líquido Ajustado .............................................................................................................  155.322 127.483
Capital Base ..........................................................................................................................................  15.000 15.000
Capital Adicional de Risco de Subscrição .............................................................................................  432 785
Capital Adicional de Risco de Crédito ...................................................................................................  9.041 –.–
Benefício da Correlação entre Risco .....................................................................................................  (209) –.–
Capital de Risco ...................................................................................................................................  24.264 15.785
Margem de Solvência (1) ....................................................................................................................  9.512 15.947
Capital Mínimo Requerido (2) .............................................................................................................  24.264 15.947
Suficiência de Capital (3) ....................................................................................................................  131.058 111.536

(1) A Margem de solvência corresponde a suficiência do Ativo Líquido para cobrir montantes igual ou maior que os seguintes valores: 
a) 0,20 vezes do total da receita líquida de prêmios emitidos dos últimos doze meses; b) 0,33 vezes a média anual do total de sinistros 
retidos dos últimos trinta e seis meses.
(2) O Capital Mínimo Requerido é o maior valor entre a Margem de Solvência e o Capital de Risco.
(3) A Suficiência de Capital corresponde ao resultado obtido do cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado, menos Capital Mínimo 
Requerido.
NOTA 6  - DETALHAMENTO DE CONTAS
a) Resultado Financeiro
  01/01 a 01/01 a
Receitas  31/12/2011 31/12/2010
Títulos de Renda Fixa ...............................................................................................................................  31 16
Receitas com Depósitos e Fundos Retidos ...............................................................................................  18.101 13.782
Outras Receitas .........................................................................................................................................  402 175

Total ..........................................................................................................................................................  18.534 13.973

Despesas
Encargos sobre Tributos ............................................................................................................................  (2.317) (4.040)
Outras Despesas .......................................................................................................................................  (73) (1.607)

Total ..........................................................................................................................................................  (2.390) (5.647)

Resultado Financeiro ..............................................................................................................................  16.144 8.326

b) Resultado Patrimonial - Totaliza R$ 186.741 (R$ 151.492 de 01/01 a 31/12/2010 e referem-se basicamente ao Resultado de 
Equivalência Patrimonial de R$ 182.996 (R$ 148.124 de 01/01 a 31/12/2010) (Nota 8).
NOTA 7  - TRIBUTOS
a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições
Os montantes registrados como despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social nas demonstrações contábeis consolidadas são 
reconciliados com as alíquotas legais como segue:
  01/01 a 01/01 a
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes 31/12/2011 31/12/2010
Lucro Líquido antes de Imposto de Renda e Contribuição Social .....................................................  197.611 147.048
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes .............................................  (79.044) (58.819)
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e Contribuição Social 
 decorrentes de: .....................................................................................................................................  73.010 58.346
 Resultado de Participações em Empresas não Consolidadas ...............................................................  73.198 59.250
 Outras .....................................................................................................................................................  (188) (904)

Total de Imposto de Renda e Contribuição Social ...............................................................................  (6.034) (473)

As Despesas Tributárias totalizam R$ 1.458 (R$ 5.118 de 01/01 a 31/12/2010) e estão representadas basicamente por PIS R$ 150  
(R$ 1.362) e COFINS R$ 925 (R$ 3.559).
b) Tributos Diferidos
  Realização/
DESCRIÇÃO 31/12/2010      Reversão     Constituição 31/12/2011

ATIVO
Refletidos no Resultado ..................................................................... 3.531 (301) 1.447 4.677
Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias ...................................... 155 –.– –.– 155
Provisões para Passivos Contingentes .................................................   3.069    (237)   1.395   4.227
 Ações Cíveis ........................................................................................ 196 (86) 100 210
 Ações Trabalhistas .............................................................................. 56 (14) 12 54
 Fiscais e Previdenciárias ..................................................................... 2.817 (137) 1.283 3.963
Outros .................................................................................................... 307 (64) 52 295
Total (*) ................................................................................................. 3.531 (301) 1.447 4.677

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na Rubrica Créditos Tributários e Previdenciários no montante de R$ 4.934 (R$ 3.947  
em 31/12/2010).
PASSIVO
Imposto sobre Atualização Líquida de Depósitos Judiciais ................... 1.778 –.– 8 1.786
Reserva de Reavaliação........................................................................ 64 –.– –.– 64
Outros .................................................................................................... 978 (63) 2 917
Total ...................................................................................................... 2.820 (63) 10 2.767

TOTAL LÍQUIDO (Nota 7c) ................................................................... 711 (238) 1.437 1.910

c) Estimativa de Realização dos Créditos Tributários
A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários, da Contribuição Social a Compensar decorrente da Medida 
Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001 e da Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos existentes em 31/12/2010, de acordo com 
a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com base no histórico de rentabilidade e em estudo técnico de viabilidade, são:
    Créditos Tributários   Provisão para Impostos Tributos Diferidos 
  Diferenças Temporárias e Contribuições Diferidos      Líquidos    
 2012 350 (927) (577)
 2013 1.036 (583) 453
 2014 141 (11) 130
 2015 20 (11) 9
 Acima de 2016 3.130 (1.235) 1.895
 Total 4.677 (2.767) 1.910

 Total em 31/12/2010 3.531 (2.820) 711

 Valor Presente (*) 3.596 (2.334) 1.262
(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.
As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, taxas de câmbio, taxas de 
juros, volume de operações financeiras e tarifas de serviços, entre outros, que podem apresentar variações em relação aos dados e 
valores reais.
O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e contribuição social em função das 
diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além de aspectos societários. Portanto, recomendamos 
que a evolução da realização dos créditos tributários decorrentes das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa não seja 
tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.
Não existem impostos diferidos ativos e passivos não reconhecidos.
d) Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias - Passivos constituídos pelo valor integral em discussão conforme abaixo:
Movimentação das Obrigações Legais
  01/01 a 01/01 a
  31/12/2011 31/12/2010
Saldo Inicial ..............................................................................................................................................  11.824 22.329
Encargos sobre Tributos ............................................................................................................................  588 532
Constituição Líquida ..................................................................................................................................  166 –.–
Reversão ...................................................................................................................................................  (236) (4.420)
Pagamento ................................................................................................................................................  –.– (6.617)
Saldo Final (1) ..........................................................................................................................................  12.342 11.824

Depósitos em Garantia (2) ......................................................................................................................  4.076 3.666

(1) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Outros Débitos - Provisões Judiciais no valor de R$ 37.931 (R$ 35.095 em 
31/12/2010) composto basicamente por Obrigações Legais R$ 12.342 (R$ 11.824 em 31/12/2010) e Passivos Contingentes R$ 24.795 
(R$ 21.504 em 31/12/2010).
(2) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Depósitos Judiciais e Fiscais no valor de R$ 34.618 (R$ 35.244 em 31/12/2010) 
composto basicamente por Depósitos em Garantia de Obrigações Legais R$ 4.076 (R$ 3.666 em 31/12/2010) e Depósitos em Garantia 
de Passivos Contingentes R$ 21.010 (R$ 19.697).
As principais naturezas são descritas a seguir:

10/96 e 17/97 dado o princípio da anterioridade e irretroatividade, visando recolhimento pela Lei Complementar 07/70. O saldo do 
depósito em garantia correspondente totaliza R$ 2.686.
A PARANÁ SEGUROS, com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em quaisquer outros processos 
administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas operações.

NOTA 8  - INVESTIMENTOS    
    Resultado de  Ajustes de Títulos  Resultado de Participação
   Saldos em Participação em Dividendos  e Valores Mobiliários Saldos em em Coligadas e Controladas
    31/12/2010 Coligadas e Controladas Provisionados     de Controladas    31/12/2011     de 01/01 a 31/12/2010   
Financeiras ................................................................................................................................  1.101.168 101.871 (21.077) (1.905) 1.180.057 56.779
 Companhia de Seguros Gralha Azul (1) .................................................................................  847.315 88.296 (20.972) (1.905) 912.734 44.106
 Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (2) ...........................................................  253.853 13.575 (105) –.– 267.323 12.673
Não Financeiras - Intrag - Part Administração e Participações Ltda. (2) ............................  1.439.010 81.125  (3.596) 1.516.539 91.345
TOTAL GERAL ...........................................................................................................................  2.540.178 182.996 (21.077) (5.501) 2.696.596 148.124
(1) Inclui no resultado de equivalência patrimonial outras movimentações no patrimônio líquido da controlada no montante de R$ 15.
(2) O resultado de participação não reflete a participação atual no resultado da controlada, por variação de participação durante o período.
      Nº de Ações/Cotas de Propriedade 
   Patrimônio Lucro Líquido  da PARANÁ SEGUROS  Participação no Participação no
    Capital     Líquido     do Período         Ordinárias       Cotas    Capital Votante (%) Capital Social (%)
Financeiras
 Companhia de Seguros Gralha Azul ...................................................................................... 555.916 912.734 88.311 33.914.241.564 –.– 99,99% 99,99%
 Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil ................................................................ 2.030.000 2.932.837 123.324 500.000.000 –.– 9,11% 9,11%
Não Financeiras - Intrag - Part Administração e Participações Ltda.  ................................. 5.950.679 6.739.740 217.115 –.– 18.743.649 20,21% 22,50%

NOTA 9  - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social - O capital social é representado por 3.435.675.237 ações ordinárias escriturais, sem valor nominal.
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada 
exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto no Estatuto.
Em 31/12/2011 foi provisionado o montante de R$ 1.820 (R$ 914 em 31/12/2010), equivalente ao dividendo mínimo, registrado em 
Obrigações a Pagar.
c) Reservas

  31/12/2011 31/12/2010

Reservas de Capital ............................................................................................................................  32.244 32.244

 Opções por Incentivos Fiscais ............................................................................................................  8.081 8.081

 Outras Reservas de Capital ...............................................................................................................  24.163 24.163

Reservas de Lucros ............................................................................................................................  1.379.198 1.189.386

 Legal ...................................................................................................................................................  90.461 80.882

 Estatutárias ........................................................................................................................................  1.288.737 1.108.504

NOTA 10  - PARTES RELACIONADAS
a) As operações realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes 
nas respectivas datas, e em condições de comutatividade, e referem-se basicamente a Rendas de Aluguéis no montante de R$ 3.943  
(R$ 3.578 de 01/01 a 31/12/2010) com o Itaú Unibanco S.A. registrado em Resultado Patrimonial e despesa com o Convênio de Rateio 
de Custos Comuns do Conglomerado Itaú Unibanco de R$ 45 (R$ 19 de 01/01 a 31/12/2010) em função da utilização da estrutura 
comum, registrado em Despesas Administrativas. 
b) Remuneração do Pessoal Chave da Administração - Os honorários atribuídos aos Administradores da PARANÁ SEGUROS são 
efetuados pelo controlador Itaú Unibanco Holding S.A. (ITAÚ UNIBANCO).

NOTA 11  - GERENCIAMENTO DE RISCO
Risco de Mercado
O risco de mercado é possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por 
uma instituição financeira, bem como de sua margem financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das 
taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (“commodities”).
Gestão de Riscos de Mercado é o processo pelo qual a instituição administra e controla os riscos potenciais de variações nas cotações 
de mercado dos instrumentos financeiros, que podem, direta ou indiretamente, afetar o valor de nossos ativos, passivos e posições 
fora do balanço patrimonial. Seus principais objetivos são: controlar a exposição ao risco de mercado e a otimização da relação risco-
retorno através do uso de modelos e ferramentas de gestão avançadas.
O controle do risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes da carteira pertencente a PARANÁ SEGUROS 
e os processos e controles relevantes relacionados.
Risco de Liquidez
Risco de liquidez é definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre 
pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes 
moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
Políticas e Procedimentos
O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de caixa e dificuldades em 
honrar os vencimentos a pagar.
Além disso, a instituição estabelece diretrizes e limites cujo cumprimento é analisado periodicamente em comitês técnicos e que visam 
a garantir uma margem de segurança adicional às necessidades mínimas projetadas. As políticas de gestão de liquidez e os limites 
associados são estabelecidos com base em cenários prospectivos revistos periodicamente e nas definições da Comissão Superior de 
Tesouraria Institucional - Liquidez.
Estes cenários podem ser revistos pontualmente à luz das necessidades de caixa, em virtude de situações atípicas de mercado ou 
decorrentes de decisões estratégicas da instituição.
A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez está disponível no endereço:
http://ww13.itau.com.br/PortalRI/HTML/port/governanca/politica_liquidez.htm



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODOS DE 01/01 À 31/12 DE 2010 E 2011 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

Paraná Companhia de Seguros

Aos Administradores e Acionistas
Paraná Companhia de Seguros
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Paraná Companhia de Seguros 
(“Seguradora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais 
políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 

de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Seguradora para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Seguradora. Uma auditoria inclui também 
a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas anteriormente apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Paraná 
Companhia de Seguros em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP).

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012
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Estrutura de Gerenciamento do Risco de Subscrição

O controle dos riscos da seguradora é realizado de forma centralizada pela Área Executiva Independente Responsável pelo Controle 
de Riscos, ao passo que a gestão é de responsabilidade das Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição e da Área de 
Gestão de Riscos da Seguradora.

A gestão do risco de subscrição é responsabilidade da Área de Negócios sendo coordenada pela Área de Gestão de Riscos da 
Seguradora com participação da Área Atuarial Institucional e Unidades e Gestores de Produtos. Estas unidades, em suas operações 
diárias, assumem risco tendo em vista a rentabilidade dos seus negócios.
Papéis e Responsabilidades
I - Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos
Cumpre a esta área gerar condições para:

nas políticas e estratégias de longo prazo estabelecidas pela instituição.
II - Área Executiva Responsável por Risco Operacional e Eficiência

operacional, bem como o monitoramento da aderência das unidades e Áreas de Controle do Itaú Unibanco, sob a coordenação da 
Área de Compliance Legal, à regulamentação dos órgãos supervisores locais.
III - Unidades de Negócio Expostas ao Risco de Subscrição

assegurando o correto entendimento para modelagem da Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da 
Área de Gestão de Riscos da Seguradora.
IV - Área de Resseguros

de crédito e subscrição da Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da Área de Gestão de Riscos da 

assegurando o correto entendimento para modelagem da Área Executiva Independente Responsável pelo Controle de Riscos e da 

V - Área de Gestão de Riscos da Seguradora

VI - Área Atuarial

Independente Responsável pelo Controle de Riscos e à Área de Gestão de Riscos da Seguradora. Envio dos relatórios gerenciais à 

VII - Área de Controles Internos

VIII - Auditoria Interna
 

de acordo com as orientações do Comitê de Auditoria.
A administração da empresa trabalha em conjunto com o gestor de investimentos com o objetivo de assegurar que os ativos 
garantidores dos produtos de longo prazo, com retornos mínimos garantidos, sejam geridos de acordo com as características do seu 
passivo visando o seu equilíbrio atuarial e a solvência no longo prazo.
Anualmente a empresa elabora mapeamento detalhado dos passivos dos produtos de longo prazo que resulta em fluxos de pagamento 
de benefícios futuros projetados. Esse mapeamento é feito sob pressupostos atuariais.
O gestor de investimentos, de posse dessa informação, utiliza modelos de Asset Liability Management para encontrar a melhor 
composição de carteira de ativos que permita neutralizar os riscos contidos nesse tipo de produto, considerando a sua viabilidade 
econômico-financeira no longo prazo. As carteiras de ativos garantidores são rebalanceadas periodicamente em função das oscilações 
de preço no mercado de ativos, das necessidades de liquidez da empresa e das alterações nas características do passivo.

NOTA 12  - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução nº 118, de 22/12/2004, do CNSP, a PARANÁ SEGUROS, aderiu ao Comitê 
de Auditoria Único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding 
S.A. O resumo do relatório do referido Comitê foi divulgado em conjunto com as Demonstrações Contábeis da instituição líder Itaú 
Unibanco Holding S.A..

PARECER ATUARIAL
Aos Administradores e Acionistas
Paraná Companhia de Seguros
1. Examinamos as provisões técnicas da companhia declaradas no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2011, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração.
2. Nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre estas provisões técnicas e nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Avaliação Atuarial aplicáveis no Brasil.
3. Declaramos que as bases utilizadas no cálculo das provisões técnicas, nos testes de consistência e na avaliação atuarial são fidedignas as operações da companhia.
4. Somos de parecer que as referidas provisões técnicas apresentam-se adequadamente constituídas no balanço patrimonial da companhia findo em 31 de dezembro de 2011, tendo o Teste de Adequação
de Passivo indicado suficiência das provisões técnicas.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2012.
  Hélio Eduardo Martinez Pavão Luiz Fernando Butori Reis Santos
  Atuário - MIBA 612 Diretor

Maria José De Mula Cury
Contadora CRC 1SP192785/O-4

São Paulo, terça-feira, 28 de fevereiro de 2012
Jornal O DIA SP
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EVALDO FERNANDES DE SOUSA E MARIA DA PENHA SALES DA COSTA, SENDO
O PRETENDENTE: DIVORCIADO, BOMBEIRO CIVIL, NASCIDO EM 07/01/1971,
NATURAL DE SOLÂNEA - PB, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE VIVALDO BURITI FERNANDES DE SOUSA E DE MARIA DAS DORES
FERNANDES DE SOUSA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM
15/05/1971, NATURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL RIBEIRO DA COSTA E DE
MARIA RODRIGUES SALES.

 LUCIANO FABIO PEREIRA E PRICILA VIDAL DA ROCHA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, MOTORISTA, NASCIDO EM 03/08/1979, NATURAL
DE FLORESTOPOLIS - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MARIA DE FATIMA PEREIRA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA,
VENDEDORA, NASCIDA EM 28/08/1986, NATURAL DE RAUL SOARES - MG,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO IZIDORO DA
ROCHA E DE MARIA DO CARMO VIDAL DA ROCHA.

 LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA E SOLANGE CRISTINA MENDES DA SILVA,
SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO, MOTORISTA, NASCIDO EM 15/06/1988,
NATURAL DE ITARARÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ MARIA DE ALMEIDA E DE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA; E
A PRETENDENTE: SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 02/07/1990, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
IRINEU JOAQUIM DA SILVA E DE MARIA APARECIDA MENDES.

 RICARDO NORBERTO BARBOSA E LARISE FERREIRA SANTANA SANTOS,
SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO, GERENTE OPERACIONAL, NASCIDO EM
24/07/1980, NATURAL DE ITAPECERICA DA SERRA - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEVERINO DE SOUZA BARBOSA
E DE SONIA NORBERTO DA SILVA BARBOSA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA,
PSICÓLOGA, NASCIDA EM 19/12/1986, NATURAL DE SALVADOR - BA, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ LUIZ SOUZA SANTOS E DE
SELMA FERREIRA SANTANA SANTOS.

 DIRCEU OLIVEIRA DA SILVA E MARIA HELENA AIUB FADEL, SENDO O
PRETENDENTE: DIVORCIADO, FISCAL DE OBRAS, NASCIDO EM 07/04/1959,
NATURAL DE IGUARAÇU - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ARISTIDES CARVALHO DA SILVA E DE PALMIRA CLARA DE OLIVEIRA;
E A PRETENDENTE: DIVORCIADA, ENGENHEIRA, NASCIDA EM 20/01/1956,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE TARAF ELIAS FADEL E DE HELENA AIUB ELIAS.

 WANDERSON RESENDE DA SILVA MARQUES E MARIA LINDA ALVES FRANCO,
SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO, ANALISTA DE SUPORTE, NASCIDO EM
08/01/1983, NATURAL DE GOIÂNIA - GO, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE EURIPEDES MARQUES E DE ENI MOURA MARQUES; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, DEMONSTRADORA TÉCNICA, NASCIDA EM 05/07/
1980, NATURAL DE BELO HORIZONTE - MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ ALVES FRANCO E DE ANA GOMES FONSECA
ALVES.

 LUIS FERNANDO SCOTTI E MARIANA SIMÕES DA COSTA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, VENDEDOR, NASCIDO EM 05/02/1977, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
ANGELO SCOTTI FILHO E DE ESTELINA DA SILVA SCOTTI; E A PRETENDENTE:
SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 05/11/1985, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VIRGILIO SIMÕES DA
COSTA FILHO E DE SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA.

 LAÉLTON SOUZA DE ALMEIDA E DENISE PEQUENO DOURADO, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, AUXILIAR CONTÁBIL, NASCIDO EM 19/02/1990,
NATURAL DE PIRIPIRI - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE LUCIVALDO MARIANO DE ALMEIDA E DE MARIA IVONETE DOS SANTOS
SOUZA DE ALMEIDA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM 22/10/1987, NATURAL DE SANTA HELENA - PB,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ELIÉZIO DINIZ
PEQUENO E DE MARIA LOPES DOURADO PEQUENO.

 WESLEY SERAFIM DA SILVA E BRUNA MENDES MAHFUZ, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, MANOBRISTA, NASCIDO EM 21/10/1981, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
MANOEL LUIZ SERAFIM DA SILVA E DE CLEONICE SERAFIM DA SILVA; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, ASSISTENTE JURÍDICA, NASCIDA EM 12/11/1990,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MIGUEL ROBERTO MAHFUZ E DE GENY MENDES DE MATOS MAHFUZ.
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 EUVENCIO DE JESUS NETO E RENATA OLIVEIRA COSTA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, MOTORISTA, NASCIDO EM 25/03/1983, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
DILSON BRITO DE JESUS E DE ELZA SOARES DE JESUS; E A PRETENDENTE:
SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 01/08/1980, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE HILTON VIANA COSTA
E DE ALTAIR FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA.

 CELSO BATISTA DE LIMA E JAQUELINE VIEIRA ALVES, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, COMERCIANTE, NASCIDO EM 22/12/1986, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSE BATISTA DE LIMA E DE TEREZA DEJANIRA DE JESUS LIMA; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, ESTUDANTE, NASCIDA EM 02/12/1992, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JOSE ALVES NETO E DE RITA VIEIRA ALVES.

 ABINÉ GOUVEIA SOARES E ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, GESSEIRO, NASCIDO EM 20/08/1970, NATURAL DE
NOVO ORIENTE - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE FILOMENO PEREIRA SOARES E DE MARIA SOCORRO GOUVEIA SOARES; E
A PRETENDENTE: SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM 08/09/1972, NATURAL DE
NOVO ORIENTE - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
RAIMUNDO NONATO DA SILVA E DE CECÍLIA MARIA DE OLIVEIRA.

 RAFAEL DINIZ DE LIMA E ELAINE CRISTINA SIMÃO SOUZA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, PORTEIRO, NASCIDO EM 27/01/1987, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
SIDNEY PEDRO DE LIMA E DE MARLI OLIVEIRA DINIZ; E A PRETENDENTE:
SOLTEIRA, ATENDENTE, NASCIDA EM 13/03/1986, NATURAL DE LIMEIRA - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO SOARES SOUZA
E DE RUTH SIMÃO SOUZA.

 JOÉSIO DE OLIVEIRA PEREIRA E DEBORA DOMINGOS DA SILVA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, ESTUDANTE, NASCIDO EM 11/10/1989, NATURAL
DE FORTALEZA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSÉ PEREIRA LOPES E DE MARIA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA PEREIRA; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, ESTUDANTE, NASCIDA EM 27/03/1985, NATURAL
DE MACEIÓ - AL, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JOSIVALDO DOMINGOS DA SILVA E DE CICERA DOMINGOS DA SILVA.

 EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS E AURENICE BARBOSA DE ANDRADE,
SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDO
EM 08/10/1989, NATURAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
E DE MARTA MARIA DA SILVA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, DE SERVIÇOS
DOMÉSTICOS, NASCIDA EM 13/06/1978, NATURAL DE BOM JARDIM - PE,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ MANUEL DE
ANDRADE E DE MARIA LUZIA DA SILVA.

 SERGIO HENRIQUE ALVES DA SILVA E MARIA NEIDE CANDIDA BEZERRA,
SENDO O PRETENDENTE: DIVORCIADO, PROFESSOR, NASCIDO EM 15/03/1973,
NATURAL DE JACAREÍ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE DELMIRO ALVES DA SILVA E DE MARIA APARECIDA DA SILVA; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, PROFESSORA, NASCIDA EM 18/05/1969, NATURAL
DE ARARIPINA - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
RAIMUNDO ELIAS CANDIDO E DE HELENA BEZERRA CANDIDO.

 JONAS DA SILVA E ROSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA, SENDO O PRETENDENTE:
DIVORCIADO, ESPECIALISTA DE PRODUTOS, NASCIDO EM 15/04/1974, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
CECI MARIA DA SILVA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM 01/12/1981, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ALOISIO GOMES DE
OLIVEIRA E DE MARIA LENICE DA SILVA OLIVEIRA.

 FABRÍCIO ADMIRAL DE OLIVEIRA E DAIANE MENDES VELÔSO, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, AUXILIAR TÉCNICO, NASCIDO EM 22/09/1986,
NATURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTÔNIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA E DE MARIA
APARECIDA ADMIRAL DE OLIVEIRA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, AUXILIAR
DE DOCUMENTAÇÃO, NASCIDA EM 11/08/1987, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE CARLOS
FERREIRA VELÔSO E DE ROSILDA MENDES VELÔSO.

 CESAR BENITES BONTEMPO E PRISCILA DIAS BORTOLINI, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, PUBLICITÁRIO, NASCIDO EM 15/07/1980, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
CÁCIO ANTONIO BONTEMPO E DE LOUANA BEATRIZ BENITES BONTEMPO; E
A PRETENDENTE: SOLTEIRA, ADVOGADA, NASCIDA EM 01/12/1981, NATURAL
DE VITÓRIA - ES, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ROBSON FORTES BORTOLINI E DE LIDIA DIAS BORTOLINI.

 LINDOMAR CUNHA FRANÇA E RAQUEL PEREIRA ALVES, SENDO O PRETENDENTE:
SOLTEIRO, OFICIAL DE REDES, NASCIDO EM 28/03/1990, NATURAL DE BEQUIMÃO -
MA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOAQUIM ROQUE
PEREIRA FRANÇA E DE EULINA ESTRELA CUNHA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA,
AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM 28/11/1990, NATURAL DE SÃO LUÍS - MA,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCO DAS CHAGAS
COELHO ALVES E DE LUZENILDE PEREIRA ALVES.

 WILLIAM SILVESTRE E THAÍS LOZANO CRUZ, SENDO O PRETENDENTE:
SOLTEIRO, ENCARREGADO OPERACIONAL, NASCIDO EM 27/05/1984, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
NEIDE SILVESTRE; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM 17/07/1988, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDSON VICENTE DA CRUZ E DE
MARCIA DA SILVA LOZANO CRUZ.

 LEANDRO GOMES DA SILVA E ADRIELE PORFIRIO DA SILVA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, PINTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NASCIDO EM 12/
10/1983, NATURAL DE IGREJA NOVA - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE HERMES CLAUDIO GOMES DA SILVA E DE MARIA DE
LOURDES DE SOUZA SILVA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, AGRICULTORA,
NASCIDA EM 27/06/1991, NATURAL DE IGREJA NOVA - AL, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE MANOEL PORFIRIO E DE ELZA
ARISTIDES PORFIRIO DA SILVA.

 DANIEL GONÇALES CERQUEIRA E TAÍS ELIZEU DE ALMEIDA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM 04/
03/1986, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ CERQUEIRA E DE VERA LUCIA GONÇALES DA SILVA;
E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, ANALISTA COMERCIAL, NASCIDA EM 27/11/1985,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EVERSON DE ALMEIDA E DE MARIA DO CARMO ELIZEU DE ALMEIDA.

 EDGAR VIEIRA DE SOUZA E KATIA APARECIDA COSTA BATISTA, SENDO O
PRETENDENTE: DIVORCIADO, OPERADOR DE MÁQUINAS, NASCIDO EM 14/09/
1980, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE EDGAR MARCELINO E DE DIRCE MOURA VIEIRA; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, AUXILIAR DE BERÇARISTA, NASCIDA EM 19/12/1988,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EDILBERTO BARBOSA BATISTA E DE ANGELA MARIA DE FATIMA COSTA
BATISTA.

 ALESSANDRO MOTA SOARES E ANA MARTA ROMANO, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, GERENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM 25/09/
1978, NATURAL DE JANDIRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO -
SP, FILHO DE SEBASTIÃO JOSÉ SOARES E DE MARIZETE MOTA SOARES; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, ASSISTENTE FISCAL, NASCIDA EM 28/04/1982,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOSE FRANCISCO ROMANO E DE SABINA ROSA ROMANO.

 JOSE ADILSON DOS SANTOS LIBERATO DA SILVA E DANIELLA DOS SANTOS,
SENDO O PRETENDENTE: SOLTEIRO, VIGILANTE, NASCIDO EM 02/10/1985,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE PEDRO LIBERATO DA SILVA E DE MARIA QUINÔ DOS SANTOS; E A
PRETENDENTE: SOLTEIRA, AUXILIAR DE SEGUROS, NASCIDA EM 29/08/1983,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EDSON MILTON DOS SANTOS E DE ANA LUCIA DOS SANTOS.

 IVANILDO PROCÓPIO DOS SANTOS E LEONILDA MARIA DA SILVA, SENDO O
PRETENDENTE: DIVORCIADO, ELETRICISTA, NASCIDO EM 09/09/1969, NATURAL
DE NANUQUE - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
DERMEVAL PROCÓPIO DOS SANTOS E DE MARIA PROCOPIO DOS SANTOS; E
A PRETENDENTE: SOLTEIRA, BABÁ, NASCIDA EM 24/01/1984, NATURAL DE IPUBI
- PE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ RAIMUNDO
DA SILVA E DE MARIA MARQUES DA SILVA.

 ROBSON GOMES DA SILVA E LUCILEIDE SANTOS SILVA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, BALCONISTA, NASCIDO EM 05/09/1985, NATURAL
DE IGREJA NOVA - AL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE HERMES CLAUDIO GOMES DA SILVA E DE MARIA DE LOURDES DE SOUZA
SILVA; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, ESTUDANTE, NASCIDA EM 30/07/1989,
NATURAL DE PENEDO - AL, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOÃO GALDINO DA SILVA E DE LUCI DOS SANTOS SILVA.

 TIAGO DOS SANTOS MORAIS E MARIA DO DESTERRO LEITE DA SILVA, SENDO
O PRETENDENTE: SOLTEIRO, VENDEDOR, NASCIDO EM 30/10/1986, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
ANTONIO FERREIRA DE MORAIS E DE EDINETE DOMINGOS DOS SANTOS
MORAIS; E A PRETENDENTE: SOLTEIRA, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,
NASCIDA EM 14/09/1975, NATURAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ LUIZ LEITE E DE
CÂNDIDA BATISTA DA SILVA.

 FERNANDO ALVES PEREIRA E WANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, SENDO O
PRETENDENTE: SOLTEIRO, COORDENADOR DE EQUIPE, NASCIDO EM 26/11/
1980, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ PEREIRA FILHO E DE JOSEFA ALVES PEREIRA; E A
PRETENDENTE: DIVORCIADA, PSICOLOGA, NASCIDA EM 13/06/1976, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
WAGNER MARTINS DE OLIVEIRA E DE MARCIA SCASCIOTT DE OLIVEIRA.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0118834-78.2008.8.26.0002 O(A) Doutor(a) Fernanda Soares
Fialdini, MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Foro Regional II - Santo Amaro, da Comarca de de São Paulo, do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vera Natalina Almeida Ruão CPF: 128.483.778-52, que Mosteiro São Geraldo
de São Paulo CNPJ: 61.697.678/0001-60 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$
138.303,02 (Abril/2008), referente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em Fevereiro de 2003.
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento
da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, ambos a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral
da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo
este Fórum localizado na Rua Alexandre Dumas, 206 - CEP 04717-000, São Paulo-SP. São Paulo, 10 de novembro de 2011.

(25 e 28/02)

Citação - Prazo 20 dias. Processo 0158048-13.2007.8.26.0002 (002.07.158048-1). A Dra. Roberta Poppi Neri Quintas,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Cellcast Brasil
Comunicações Ltda Me CNPJ: 06.941.418/0001-80 (na pessoa de seu representante legal), que Fundação Cásper
Líbero CNPJ: 61.277.273/0001-72 ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, objetivando
o recebimento de R$ 1.067.282,40 (Outubro/2007) representados pelo cheque n°. 000805-2 e pelas duplicatas de n°
T76169; n° T76253; n° T76661-A; n° T76661-C; n° T76661-D; n° T76654 e n° T76655. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em
15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 05/10/2011.

(25 e 28/02)

Citação e Intimação - Prazo 20 dias. Processo 583.00.2010.106690-8. A Dra. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, Juíza de Direito Titular da 15ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Antonio de Almeida Duarte CPF: 055.468.038-60, que Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos
Imobil iários S/A ajuizou Ação de Reintegração de Posse, com Pedido de Liminar, deferida a l iminar fls.
97, foi decretada a reintegração na posse do apartamento nº 82, localizado no 8º pavimento do Bloco
II, Edifício Paineiras, integrante do empreendimento “Condominium Club Moema”, bem como de suas
respectivas garagens, todos situados na Avenida dos Jamaris nº 64, Indianópolis - São Paulo/SP. Estando
o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente defesa, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 28/10/2011.

(25 e 28/02)

Santos
elogia

decisão das
Farc de

abandonar
tática de

sequestros
Brasília – O presidente

colombiano Juan Manuel
Santos elogiou a decisão
das Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colômbia
(Farc) de suspensão dos
sequestros e libertação de
dez reféns, mantidos em ca-
tiveiro pela guerrilha.

“É um passo importante
e necessário, mas não é o
suficiente”, disse ele.  “O
governo dará as garantias
imediatas [para que isso
ocorra].” As informações
são da Presidência da Repú-
blica da Colômbia.

A mensagem de Santos
foi enviada pela rede social
Twitter. “Nós apreciamos o
anúncio das Farc de renun-
ciar aos sequestros como um
passo importante e necessá-
rio, eles estão na direção
certa”, disse ele. “Estamos
felizes por eles, pois os dez
reféns serão liberados e en-
contrarão suas famílias.”

Anteontem, 26, as Farc
informaram que libertarão
dez reféns e que vão aban-
donar a tática de promoção
de  sequestros para exigir
pagamentos de resgate. A
medida ocorre três meses
depois de a guerrilha matar
quatro reféns, mantidos por
mais de 12 anos, gerando
grandes protestos contra o
grupo em várias partes da
Colômbia.


