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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Srs. Acionistas: 
 

Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, colocamos à disposição de V.sas. 
para apreciação, as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, relativo aos semestre 
findo em 30 de junho de  2012. 
 

Prêmios Ganhos a Companhia apresentou um pequeno aumento nos prêmios do semestre de 
2012, teve como base a decisão da Diretoria de implantação da política de enxugamento nas operações de 
subscrição de riscos. A tendência para o 2º semestre de 2012, é na renovação de consignações em folha de 
pagamento dos funcionários Públicos Federais, Estaduais e Municipais, visando a um crescimento sustentado no 
segmento de sua vocação e especialização, e incremento nas operações do ramo DPVAT. 

Despesas Administrativas – O semestre de 2012, apresenta um aumento nas despesas em 
comparação ao semestre de 2011, ocasionada principalmente pelo registro de todos os funcionários terceirizados 
na folha da Federal de Seguros, 

  
Aplicações – Na política de investimentos, adotamos a política conservadora na aplicação 

em títulos públicos federais, a escolha foi feita com base na segurança e rentabilidade dos mesmos, para garantir 
a capacidade financeira de honrar todos os seus compromissos. Os títulos de Renda Fixa – Públicos estão 
avaliados conforme Resolução 550 do Banco Central, é intenção da seguradora, mantê-los até o vencimento, 
exceto as aplicações do convênio Dpvat, que são administradas pela Seguradora Líder dos Consórcios de 
Seguros DPVAT S.A.  

 
Perspectivas para o 2º semestre de 2012 – Com as medidas que estamos adotando 

acreditamos não sofrer eventuais impactos relacionados ao processo de queda da taxa de juros no Brasil o 
crescimento deve ser significativo no mercado de seguros, com oportunidade de novos negócios. O 
planejamento estratégico da Sociedade está focado basicamente na produção, prevendo um crescimento das 
vendas, e no resultado da empresa, ampliando a base de segurados. Adicionalmente, a sociedade atendendo a 
legislação vigente, continuará investindo no processo de monitoramento dos riscos, no sentido de manter, 
aperfeiçoado os controles internos já implantados na empresa. 

 
A Federal de Seguros S/A agradece aos seus acionistas a confiança depositada da 

Administração da Empresa, e às entidades que regulam a política de seguros do País – Conselho Nacional de 
Seguros Privados –CNSP, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – IRB Brasil Resseguros S/A  e aos 
Senhores Segurados e Corretores de Seguros, pela excepcional confiança e valiosa colaboração que nos 
dispensaram no decorrer do exercício. Em particular, aos funcionários em todos os níveis pela dedicação e pelo 
trabalho. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
Aos 
Acionistas e diretores da 
FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Federal de Seguros S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 30 
de junho de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Base para opinião com ressalvas 
 
a) As demonstrações contábeis da empresa controlada Blazei Participações S.A., na qual a Federal de Seguros 

S.A. possui investimentos em 30 de junho de 2012, no montante de R$ 8.794 mil, não foram examinadas por 
outros auditores independentes. 

 
b) A entidade deixou de apresentar em nota explicativa, conforme requerido pela Circular SUSEP nº 410, de 22 

de dezembro de 2010, as seguintes informações referentes às suas demonstrações com relação (ii) aos 
principais produtos comercializados pela entidade (as tábuas, taxas de carregamento e taxa de juros); e (iii) e 
aplicações financeiras (o quadro de movimentação). 

 
Opinião com ressalvas 
 
Em nossa opinião, exceto pela falta de apresentação das informações requeridas pela Circular SUSEP nº 410/10 e 
ao efeito do assunto descrito no parágrafo sobre a base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Federal de Seguros S.A. em 30 de junho de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
Ênfase 
 
As demonstrações contábeis da empresa controlada Federal Vida e Previdência S.A., na qual a Federal de Seguros 
S.A. possui investimentos, em 30 de junho de 2012, no montante de R$ 1.975 mil, cujo ganho líquido apurado 
através do método da equivalência patrimonial totaliza R$ 71 mil no resultado do semestre findo naquela data, 
foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer com ressalva sobre as demonstrações 
contábeis, devido ao não provisionamento de encargos financeiros incidentes sobre os impostos e encargos sociais 
a recolher e impostos e contribuições, sendo que tal efeito não foi quantificado, bem como da utilização da  
alíquota de 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido ao invés da utilização da alíquota de 15%. Essas 
ressalvas não provocam efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis da controladora Federal de Seguros 
S.A. Nossa opinião no que se refere ao valor desse investimento e do correspondente resultado de equivalência 
patrimonial está baseada no parecer daquele outro auditor. 
 
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 17 às demonstrações contábeis intermediárias, que informam a 
suspensão, pela Circular SUSEP nº 446/12, do requerimento instituído pela Circular SUSEP nº 410/10, para a 
execução do teste de adequação de passivos para as demonstrações contábeis intermediárias referentes ao 
exercício de 2012 segundo regras e procedimentos que especifica. 
 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
As demonstrações contábeis do semestre findo em 30 de junho de 2011 e do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2011, que estão sendo apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas e os respectivos pareceres 
foram emitidos com ressalvas em 29 de julho de 2011 e 31 de janeiro de 2012, respectivamente. 
 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2012. 
  

Auditasse Auditores Independentes 
CRC-RJ nº 237/O-0 

 
 

Jorge Domingues 
Contador CRC-RJ nº 020.628-6
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FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
Balanço Patrimonial 

(Em reais) 
 
 
 

 30/06/2012  31/12/2011 

A T I V O      
Circulante        

Disponível        
Caixa e bancos  393.033    358.046  
        

Aplicações (nota 4)  45.812.439    38.654.309  
          

Créditos das operações com seguros e resseguros (nota 5)        
Prêmios a receber  6.195.393    7.536.940  
Operações com resseguradoras  1.056.627    655.975  
Outros créditos operacionais  396.268    494.263  
  7.648.288    8.687.178  

        
Títulos e créditos a receber        
    Outros créditos      1.600  
   53.853.760    47.701.133  

Ativo não circulante        
 Realizável a longo prazo        

Créditos das operações com seguros e resseguros        
Aplicações (nota 6)  1.320.130    1.564.244  
Operações com resseguros (nota 7)  3.189.561    3.022.454  
  4.509.691    4.586.698  

Títulos e créditos a receber (nota 8)        
Títulos a receber  51.558.851    49.096.016  
Créditos tributários e previdenciários  117.833    147.742  
Depósitos judiciais e fiscais  13.996.632    17.074.558  
  65.673.316    66.318.316  

 Investimentos (nota 9)        
Participações societárias   10.917.841    11.087.297  

 Imobilizado (nota 10)        
Imóveis de uso próprio  19.975.148    19.966.370  
Bens móveis  311.595    306.269  
Outras imobilizações  116.692    116.692  

  20.403.435    20.389.331  
 Intangível (nota 11)        
  101.504.283    102.381.642  

TOTAL DO ATIVO  155.358.043    150.082.775  
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. 
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FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
Balanço Patrimonial 

(Em reais) 
 
 
 

 30/06/2012  31/12/2011 

P A S S I V O      
Circulante         

Contas a pagar (nota 12)        
Obrigações a pagar  29.200    716.656  
Impostos e encargos sociais a recolher  3.908.302    2.799.677  
Encargos trabalhistas  748.866    801.875  
Empréstimos e financiamentos  3.966.641    5.602.111  
Impostos e contribuições  309.705    309.704  

   8.962.714    10.230.023  
Débitos de operações com seguros e resseguros        

Operações com resseguradoras  708.202    436.257  
Outros débitos operacionais  2.204.417    1.035.290  

  2.912.619    1.471.547  
        
 Depósitos de terceiros (nota 13)  181.932    53.944  

        
Provisões técnicas - seguros (nota 14)        

Danos  1.000    1.000  
Pessoas  47.439.664    39.394.121  

  47.440.664    39.395.121  
Provisões técnicas - resseguradoras (nota 15)        

Danos  146.242    166.633  
  59.644.171    51.317.268  

Não circulante         
 Exigível a longo prazo        

Contas a pagar        
   Obrigações a pagar (nota 16)  8.240.465    8.405.029  

Tributos diferidos (nota 19)  18.682.315    18.712.223  
Empréstimos e financiamentos (nota 16)  2.606.627      

   29.529.407    27.117.252  
Outros débitos (nota 20)        

Provisões judiciais   9.043.393    14.341.433  
  38.572.800    41.458.685  
 Patrimônio líquido        

Capital social (nota 21)  28.929.806    28.929.806  
Reserva de reavaliação  13.137.752    13.232.463  
Ajustes com títulos e valores mobiliários  51.261    39.362  
Reserva de lucros  1.234.121    1.234.121  
Lucros acumulados  13.788.132    13.871.070  

  57.141.072    57.306.822  
  95.713.872    98.765.507  

TOTAL DO PASSIVO  155.358.043    150.082.775  
 
 
 
 

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. 
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FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
Demonstração de Resultado 

 (Em reais) 
 
 
 

 Semestres findos em 
 30/06/2012  30/06/2011 
Prêmios emitidos líquidos  34.639.341    32.709.535  
Variação das provisões técnicas de prêmios ( 390.659 )  ( 104.001 ) 
Prêmios ganhos  34.248.682    32.605.534  
Receita com emissão de apólices  1.007.827    986.477  
        
Sinistros ocorridos ( 19.887.305 )  ( 21.210.390 ) 
        
Custo de aquisição ( 1.657.596 )  ( 1.362.093 ) 
        
Outras receitas e despesas operacionais ( 1.636.608 )   1.680.311  
        
Resultado com resseguros        
    Receitas com resseguros  383.504    15.856  
    Despesas com resseguros ( 269.105 )  ( 174.278 ) 
  114.399   ( 158.422 ) 
        
Despesas administrativas ( 14.467.283 )  ( 11.350.747 ) 
        
Despesas com tributos ( 261.236 )  ( 303.145 ) 
        
Resultado financeiro  1.830.063    1.950.055  

        
Resultado patrimonial  30.768   ( 86.207 ) 
Resultado operacional ( 678.289 )   1.764.896  
        
Ganhos com ativos não correntes  500.640      
Resultado antes dos impostos e participações ( 177.649 )   1.764.896  
        
     Imposto de renda     ( 489.295 ) 
     Contribuição social     ( 176.145 ) 
     ( 665.440 ) 
        

Lucro (prejuízo) líquido ( 177.649 )   1.099.456  

        

Quantidade de ações 46.666.768.785  46.666.768.785 

        

Lucro (prejuízo) líquido por mil ações ( 0,00380676 )   0,02355972  
 
  
 
 

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. 
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FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
Demonstração do Resultado Abrangente 

(Em reais) 
 
 
 
 
 
 

 
 Semestres findos em 
 30/06/2012  30/06/2011 
Lucro (prejuízo) líquido do semestre ( 177.649 )   1.099.456  
     Ganhos e perdas não realizados com títulos e valores mobiliários  11.899   ( 5.007 ) 
     Realização da reserva de reavaliação  94.711    94.711  
     Ajustes de exercícios anteriores      22.842.612  

Total do resultado abrangente do semestre ( 71.039 )   24.031.771  
        

 
 
 
 
 

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. 
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FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 (Em reais) 
 

 

Discriminação Capital social 
Reserva 

de reavaliação 

Ajustes com 
títulos e valores 

mobiliários 
Reserva 

 de lucros 
Lucros 

acumulados Total 
Saldos em 01 de janeiro de 2011  28.929.806   13.421.884   56.718     ( 9.160.964 )  33.247.444  

Ajustes de exercícios anteriores              22.842.612   22.842.612  
Reserva de reavaliação:                   

      Realização    ( 189.421 )        189.421     
Títulos e valores mobiliários       ( 17.356 )       ( 17.356 ) 
Resultado líquido do exercício              1.234.121   1.234.121  
Proposta para distribuição do resultado                   

      Reserva legal           61.706  ( 61.706 )    
   Reserva de lucros a realizar           1.172.415  ( 1.172.415 )    

Saldos em 31 de dezembro de 2011  28.929.806   13.232.463   39.362   1.234.121   13.871.070   57.306.822  
Reserva de reavaliação:                   

      Realização    ( 94.711 )        94.711     
Títulos e valores mobiliários        11.899         11.899  
Resultado líquido do semestre             ( 177.649 ) ( 177.649 ) 

Saldos em 30 de junho de 2012  28.929.806   13.137.752   51.261   1.234.121   13.788.132   57.141.072  
 
 
 

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis. 
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FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 

(Em reais) 
 
 
 

 Semestres findos em 
  30/06/2012   30/06/2011 

Atividades operacionais        
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições, taxas de 

gestão e outras  19.926.791    17.239.841  
Outros recebimentos operacionais (salvados, ressarcimentos e 

outros)  41.743.227    25.817.716  
Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões ( 42.275.517 )  ( 25.423.141 ) 
Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros ( 1.191.583 )  ( 1.290.265 ) 
Pagamentos de despesas e obrigações ( 12.856.277 )  ( 10.232.270 ) 
Outros pagamentos operacionais     ( 72.093 ) 
Recebimentos de juros e dividendos      212.993  
Constituição de depósitos judiciais ( 7.039.021 )  ( 3.408.536 ) 
Resgate de depósitos judiciais  516.850      

 Caixa gerado (consumido) pelas operações ( 1.175.530 )   2.844.245  
        

Impostos e contribuições pagos ( 369.103 )  ( 226.266 ) 
Juros pagos ( 1.068.404 )  ( 1.002.116 ) 
Investimentos financeiros:        

Aplicações     ( 403.423 ) 
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais ( 2.613.037 )   1.212.440  
        

Atividades de investimento        
Recebimento pela venda de ativo permanente        

Investimentos  2.750.000      
Pagamento pela compra de ativo permanente:        

Investimentos ( 600.000 )     
Imobilizado ( 273.344 )  ( 18.419 ) 

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de 
investimento  1.876.656   ( 18.419 ) 

        

Atividades de financiamento        
Aquisição de empréstimos ( 1.835.311 )  ( 5.229.486 ) 
Pagamento de empréstimos (exceto juros)  2.606.679    3.936.937  

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de 
financiamento  771.368   ( 1.292.549 ) 

        
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  34.987   ( 98.528 ) 

        
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre  358.046    463.463  

  Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre  393.033    364.935  
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  34.987   ( 98.528 ) 

 
 
 
 
 

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis
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FEDERAL DE SEGUROS S.A. 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 

 
 
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

 
a) Objetivo social: 
 

A Federal de Seguros S.A. é uma sociedade de capital fechado, constituída em 12 de agosto de 1969, 
domiciliada no Brasil, com sede na capital do estado do Rio de Janeiro, autorizada a operar em todos 
os ramos de seguros e em todas as regiões do Brasil, atualmente opera principalmente nos ramos de 
vida em grupo e DPVAT.  

 
b) Critério de gerenciamento de riscos: 
 

A gestão de riscos é adotada pela entidade segundo normas aprovadas pela administração, 
consubstanciadas nos manuais de controles internos elaborados para cada finalidade, sendo a 
aplicação das normas exercida pelos gestores, com base em processos de acompanhamento, 
mensuração e migração dos riscos, no desafio de manter a solidez das provisões técnicas, dos planos 
de seguros comercializados, dos fluxos de caixa, gestão, pessoas e sistemas informatizados. Os 
principais riscos são classificados a seguir: 

 
• Risco de mercado - visando minimizar os riscos de suas aplicações financeiras, a entidade aplica 

seus recursos em ativos de renda fixa, adquirindo títulos emitidos por instituições de reconhecida 
solidez no mercado. Mantém, ainda, aplicações em títulos públicos, que estão entre os 
investimentos considerados de menor risco, sendo a capacidade financeira da entidade 
caracterizada pela disponibilidade de provisões técnicas e exigíveis em prazo igual ou superior 
às datas de vencimento dos títulos que integram sua carteira. 

 
• Risco de crédito - a entidade adota os seguintes critérios: os ativos devem ser adquiridos apenas 

de instituições classificadas como baixo ou médio risco de crédito, no curto e longo prazo, 
conforme avaliação mínima efetuada por agência de classificação de risco, observando 
limitações para ativos aplicados nessas instituições.  

 
• Risco de liquidez - a fim de honrar os compromissos financeiros (despesas gerais e pagamento 

de seguros), a entidade procura aplicar seus recursos em títulos de liquidez imediata, evitando 
perda financeira no caso de eventual antecipação de resgates. 

 
• Risco operacional - com o intuito de evitar falhas nos processos administrativos, operacionais e 

tecnológicos, a entidade mantém constantemente atualizados os manuais de controles internos, 
submetendo-os sempre à auditoria interna para revisão. Os ajustes que se fizerem necessários são 
prontamente efetuados, para o bom andamento das rotinas.  

 
NOTA 2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis da Federal de Seguros S.A. são de responsabilidade da sua administração e 
foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, regulamentadas por 
instruções da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e os pronunciamentos, as orientações, e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, quando referendados pela 
SUSEP e estão sendo apresentadas de forma comparativa com as relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2011. 
 
As demonstrações dos fluxos de caixa, do resultado do semestre e do resultado abrangente do semestre 
estão sendo apresentadas de forma comparativa com as demonstrações contábeis relativas ao semestre 
findo em 30 de junho de 2011. A demonstração dos fluxos de caixa - DFC, cuja divulgação tornou-se 
obrigatória pela Lei nº 11.638/07, foi elaborada pelo método direto e com a apresentação da conciliação 
entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido, conforme determinações contidas na Circular SUSEP    
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nº 430/2012 (nota 27). 
 
A autorização para conclusão de preparação destas demonstrações contábeis ocorreu em reunião da 
diretoria em 19 de julho de 2012. 

 
NOTA 3 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
a) Apuração do resultado 

 
O resultado é apurado segundo o regime contábil de competência e compreende: 
 
• A apropriação dos prêmios de seguros e das correspondentes despesas de comercialização ao 

resultado, após a dedução dos cancelamentos, restituições e cessões de co-seguros e resseguros, é 
efetuada de acordo com o prazo de vigência das apólices e do faturamento mensal (riscos 
decorridos). 

 
• O resultado decorrente de retrocessões e do Consórcio DPVAT, que incluem prêmios, comissões, 

indenizações, provisões técnicas e de outras receitas e despesas, é apropriado mensalmente com 
base nos valores informados pelo IRB Brasil Resseguros S.A. e pela Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguros DPVAT S.A, respectivamente. 

 
b) Redução ao valor recuperável 

 
Ativos financeiros - o ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado tem seu 
valor recuperável avaliado sempre que apresenta indícios de perda. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial 
do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros, projetados 
que podem ser estimados de uma maneira confiável tais como: desvalorização significativa e 
prolongada de instrumentos financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, a descontinuidade 
da operação da atividade, reconhecida pelo mercado com tendências históricas da probabilidade de 
inadimplência do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos.  
 
Ativos não financeiros - os valores registrados dos ativos não financeiros são revistos, no mínimo, 
anualmente para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. No ágio de ativos intangíveis 
com vida útil indefinida em desenvolvimento e que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor 
recuperável é estimado no mínimo anualmente. A redução do valor recuperável de ativos 
(“impairment”) é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de recuperação que 
será maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor 
presente dos fluxos de caixa futuros, estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora 
de caixa.  

 
c) Estimativas contábeis 

 
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a administração use de julgamentos na determinação e no registro de certos valores 
determinados com base em estimativas. Itens significativos, cujos valores são determinados desta 
forma incluem, dentre outras: as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou 
recuperação, as provisões técnicas, as receitas de prêmios e correspondentes despesas de 
comercialização, relativas aos riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices e as 
provisões que envolvem valores em discussão judicial. A liquidação destas transações poderá ser 
efetuada por valores divergentes dos registrados em função das imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A administração revisa as premissas e cenários na determinação das estimativas 
pelo menos semestralmente. 
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d) Aplicações 
 
Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias “para negociação”, “disponíveis para 
venda” ou “mantidos até o vencimento”, segundo a intenção da administração. Para os títulos 
classificados nas categorias “para negociação” e “disponíveis para venda”, os rendimentos 
produzidos são computados no resultado do período, sendo que, quando aplicável, os ajustes ao 
valor justo, para mais ou para menos são reconhecidos no resultado do período (títulos para 
negociação) ou em conta específica do patrimônio líquido (títulos disponíveis para venda) líquido 
dos efeitos tributários. Os títulos classificados na categoria mantidos até o vencimento compreendem 
os títulos e valores mobiliários para os quais a administração possui intenção e capacidade financeira 
de mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data-base das demonstrações contábeis.  
 
Títulos de renda fixa - públicos: são classificados de acordo com a Circular nº 430, de 05 de março 
de 2012, registrados pelo valor de aquisição e ajustados conforme tabela de preços unitários do 
último dia útil do mercado secundário da Andima.  
 
Certificado de depósito bancário: calculados de acordo com as suas características de resgate 
antecipado à taxa determinada na contratação da operação. 
 
Quotas de fundo de investimentos: calculadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
administrador de cada fundo e registradas com base nas informações da Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 
 
Títulos de renda variável: os investimentos em ações negociáveis, de empresas de capital aberto, 
são avaliados ao valor de mercado, que é superior ao custo de aquisição.  
 
Outras aplicações: os títulos da Valor Capitalização S.A., estão demonstrados pelo valor do efetivo 
custo, ajustado ao valor justo, em decorrência ao regime especial de liquidação extraordinária, em 
que se encontra a sociedade desde o exercício de 2007. 
 

e) Imobilizado 
 

Está demonstrado ao custo de aquisição, exceto quanto aos imóveis, que são demonstrados aos 
valores de reavaliação efetuada em 05 de setembro de 2007, no montante de R$ 13.397.253, líquido 
das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método-linear, com base em taxas anuais 
que contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo para edificações 4%; para móveis, máquinas 
e utensílios, equipamentos de informática 10% e para veículos 20%. 

 
f) Intangível 

 
Os gastos incorridos com desenvolvimento de sistemas classificados como intangíveis são 
amortizados linearmente pelo prazo de 5 anos. 
 

g) Provisões técnicas 
 
As provisões técnicas para seguros e resseguros são calculadas de acordo com as Notas Técnicas 
Atuariais (NTA) e com as Resoluções CNSP nos 162/06, 181/07 e 195/08.  
 
A provisão de prêmios não ganhos é constituída pela parcela dos prêmios de seguro emitidos e 
retidos, principalmente de seguros e retrocessões, correspondente ao período de risco não decorrido e 
com base no prazo de vigência das apólices.  
 
A provisão para insuficiência de prêmios é calculada de acordo com critérios atuariais considerando-
se as características dos negócios da seguradora; os resultados desses cálculos não indicaram a 
necessidade de sua constituição no semestre findo em 30 de junho de 2012. 
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A provisão de sinistros a liquidar (administrativos e judiciais) é constituída por estimativa de 
pagamentos prováveis, brutos de resseguros e líquidos de recuperação de cosseguros cedidos, e 
determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. 
 
A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados é constituída com base em metodologia atuarial 
baseada na Resolução CNSP nº 283/05. 
 
A provisão complementar de prêmios (PCP), cujo objetivo é complementar a PPNG, é constituída 
segundo metodologia atuarial, para todos os riscos operados, “pro rata die” tomando por base as 
datas de início de vigência do risco e o prêmio retido comercial, sendo seu valor calculado 
considerando a diferença entre a média da soma dos valores apurados diariamente e a PPNG 
constituída e registrada integralmente no resultado do semestre. 
 
A provisão para despesas administrativas, ramo do Convênio DPVAT, é constituída com base na 
Resolução CNSP nº 162/06. 
 

h) Imposto de renda e contribuição social 
 
A despesa com o imposto de renda e a contribuição social representa a soma dos tributos correntes e 
diferidos. O imposto de renda e a contribuição social, correntes e diferidos, são reconhecidos no 
resultado, exceto nos casos em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no 
patrimônio líquido. 
 
A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é calculada com base nas leis 
tributárias promulgadas na data das demonstrações contábeis, e o imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são reconhecidos através da utilização do método de passivo sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores 
contábeis nas demonstrações contábeis. 
 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são determinados com a utilização das alíquotas 
de imposto e contribuição (e leis fiscais) promulgadas na data das demonstrações contábeis, e que 
devem ser aplicadas quando o respectivo imposto e contribuição diferidos forem realizados ou 
liquidados. 
 
A administração avalia periodicamente as posições assumidas nos cálculos do imposto de renda e da 
contribuição social com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem à 
interpretação, estabelecendo provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais. 
 
As alíquotas definidas atualmente para a apuração do imposto de renda e da contribuição social, 
correntes e diferidos, são de 25% e 9%, respectivamente.  

 
i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) 

 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos contingentes e obrigações legais (fiscais 
e previdenciárias) são efetuados em conformidade com os seguintes critérios: 
 
• Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da 

existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem 
mais recursos; 

 
• Obrigações legais (fiscais e previdenciárias) - referem-se às demandas judiciais, nas quais estão 

sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os 
montantes discutidos são integralmente reconhecidos nas demonstrações contábeis e atualizados 
em conformidade com a legislação vigente; e 
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• As contingências passivas são constituídas com base na opinião de assessores jurídicos, sendo 
efetuada provisão de 100% do valor em risco para as causas avaliadas com probabilidade de 
perda provável, e para aquelas com probabilidade de perda possível, que embora não devessem 
ter sido reconhecidas contabilmente, os assessores jurídicos da seguradora, seguindo o principio 
do conservadorismo, por montante suficiente para atender às ações que transitam em julgado. 

 
j) Demais ativos e passivos  

 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos das variações monetárias incorridas até a data do balanço. 
 

k) Circulante e não circulante 
 

Os ativos e passivos realizáveis ou exigíveis no curso do exercício seguinte são classificados como 
ativos ou passivos circulantes e não circulantes. 

 
l) Sistema de controles internos e gestão de riscos  

 

• Compliance  
 

Existem rotinas de verificação dos instrumentos normativos emitidos pelos órgãos reguladores e 
divulgação desses normativos aos gestores envolvidos visando à adequação dos processos das 
áreas às regulamentações. 

 
• Gestão de Riscos 
 

Os principais riscos existentes na sociedade foram mapeados, com a utilização da metodologia 
de auto-avaliação “Control Self Assessmen - CSA” e construída matriz de risco. Os riscos são 
monitorados anualmente, de acordo com o grau e cada um deles. 

 
• Prevenção a Lavagem de Dinheiro 
 

Foram desenvolvidos normativos estabelecendo as diretrizes e padrões de procedimentos 
adotados para a prevenção e combate a lavagem de dinheiro. Todos os colaboradores receberam 
treinamento e cartilha detalhando o assunto. 

 
• Combate a Fraude 
 

Todos os colaboradores receberam treinamento específico sobre o assunto e foram criados canais 
de comunicação, tanto interno quanto externo, para recebimento de denúncias. 

 
Foi instaurado um Comitê de Fraude para tratar as denúncias de indícios de fraude ou suspeita 
de irregularidades recebidas por meio dos canais de comunicação 

 
• Ética  
 

A Federal de Seguros S.A. criou código de ética próprio, distribuiu o mesmo para todos os seus 
colaboradores e disponibilizou seu conteúdo na intranet da sociedade. 
 
Foi instaurado um Comitê de Ética para apreciar e julgar os casos de descumprimento do Código 
de Ética, decidindo pela aplicação de sanção ou de penalidade ao infrator. 
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NOTA 4 - APLICAÇÕES 
 

A Circular SUSEP nº 430, de 05 de março de 2012, estabeleceu critérios para registro e avaliação dos 
títulos e valores mobiliários, classificando-os em categorias conforme estabelecido na legislação vigente. 
 
Os títulos e valores mobiliários estão devidamente classificados e ajustados como segue: 

 
30 de junho de 2012 

  Valores de mercado  

  
Faixas de 

vencimento  
 Valor de custo Menos de 360 dias  

Categoria Em reais Parâmetro utilizado 

Títulos para negociação        
Letras financeiras do tesouro  12.421.918   15.715.174  PU RES 550 

Títulos da dívida agrária  24.182   77.401  Custo + rendimento 
Quotas de fundo de investimentos  29.370.389   29.370.389  Valor da quota 

Títulos disponíveis para venda        

Títulos de renda variável  31.970   83.231  Custo + mercado 

Títulos mantidos até o vencimento        
     Certificado de depósito bancário  375.000   382.020  Custo + rendimento 

     Títulos de capitalização  200.000   184.224  Custo + mercado 
Outros títulos de renda variável  139.701   139.701  Custo + mercado 
Redução ao valor recuperável ( 139.701 ) ( 139.701 )  

  42.423.459   45.812.439   
 
 

31 de dezembro de 2011 

  Valores de mercado  

  
Faixas de 

vencimento  
 Valor de custo Menos de 360 dias  

Categoria Em reais Parâmetro utilizado 

Títulos para negociação        

Letras financeiras do tesouro  12.421.918   15.010.715  PU RES 550 
Títulos da dívida agrária  24.182   79.818  Custo + rendimento 
Quotas de fundo de investimentos  22.670.721   22.758.941  Valor da quota 

Títulos disponíveis para venda        
Títulos de renda variável  31.970   71.331  Custo + mercado 

Títulos mantidos até o vencimento        

     Certificado de deposito bancário  300.000   354.269  Custo + rendimento 
Títulos de capitalização  200.000   178.324  Custo + mercado 
Outros títulos de renda variável  339.702   340.612  Custo + mercado 

Redução ao valor recuperável ( 139.701 ) ( 139.701 )  
  35.848.792   38.654.309   

 
 
 
 
 
 
 



AUD/217/102/12 

 

 13/27 

NOTA 5 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
 

Os créditos das operações com seguros e resseguros estão devidamente classificados e ajustados como 
segue: 

 
 Em reais 
Operações com seguros e resseguros  30/06/2012    31/12/2011  
  Prêmios a receber  6.195.393    7.536.940  

IRB Brasil Resseguros S.A - recuperação de sinistros  1.056.627    655.975  
Seguradora Líder - saldo acumulado do Convênio DPVAT   396.268    494.263  

  7.648.288     8.687.178  
 

Estão apresentados nesta rubrica “Prêmios a receber”: 
 

Em reais 
30 de junho de 2012 31 de dezembro de 2011 

Ramos A vencer Vencidas Total A vencer Vencidas Total 
Auxílio funeral 66.532  66.532 81.067 755.845 836.912 
Acidentes pessoais 334.599 136.663 471.262 262.413 368.405 630.818 
Renda e eventos aleatórios 12.910  12.910 12.910  12.910 
Vida em grupo 3.747.774 1.894.876 5.642.650 2.589.240 3.465.021 6.054.261 
Retrocessões IRB  2.039 2.039  2.039 2.039 
 4.161.815 2.033.578 6.195.393 2.945.630 4.591.310 7.536.940 

 
NOTA 6 - APLICAÇÕES 

 
Nesta rubrica estão registrados os depósitos em contas de poupança, aguardando decisões judiciais para 
sua transferência, assim distribuídos:  
 
 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011  
   Banco do Brasil S.A.  164.516    141.168  
   Banco Estado do Espírito Santo      34  
   Banco Santander S.A.  323.627    434.145  
   Banco do Rio Grande do Sul S.A.  34.902    34.925  
   Banco Estado de Sergipe S.A.  50.958    60.763  
   Branco Regional de Brasília S.A.  6.660    6.183  
   Banco Bradesco S.A.  10.291    21.470  
   Banco ABN Amro Real S.A.      167.652  
   Banco Itaú S.A.  729.176    697.904  

  1.320.130     1.564.244  
 
NOTA 7 - OPERAÇÕES COM RESSEGUROS 

. 
Nessa rubrica estão incluídos os valores ainda pendentes no IRB Brasil Resseguros S.A., assim 
distribuídos: 
 
 Em reais 

  31/12/2011  
 

 
Ajuste ao valor 

recuperável 
  

 30/06/2012  
Fundo Geral de Garantia Operacional  1.094.108        1.094.108  

 Fundo catástrofe - Vida  1.450.892        1.450.892  
 IRB retenção de reservas  18.461    12.025    30.486  
 Participação no CRMS  458.993    155.082    614.075  

  3.022.454    167.107    3.189.561  
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Em 30 de junho de 2011, a sociedade efetuou a revisão dos conceitos que tinham sido adotados na 
apuração dos saldos retidos pelo IRB Brasil Resseguros S.A, ajustando os rendimentos auferidos em 
exercícios anteriores ao seu valor estimado de recuperação. Como conseqüência, R$ 1.105.623 relativos 
ao Fundo Geral de Garantia Operacional e R$ 1.466.162 relativos ao Fundo Catástrofe - Vida, no 
montante de      R$ 2.571.785, foram registrados em contrapartida na conta de lucros acumulados, como 
ajustes de exercícios anteriores. 
  

NOTA 8 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 
 

Nessa rubrica estão apresentados: 
 
a. Títulos a receber 
                                                     

   Em reais 
Créditos a receber  30/06/2012    31/12/2011  
     Prefeitura de Cuiabá - MT  4.598.583    4.598.583  
Títulos a receber        

   Instituto Nacional do Seguro Social - INSS        
     Reembolso  39.035.170    36.572.335  
     Ação ordinária  4.874.452    4.874.452  
     43.909.622    41.446.787  
   Infrações fiscais - SUSEP    3.050.646    3.050.646  

  51.558.851    49.096.016  
 

Créditos a receber da Prefeitura de Cuiabá - MT  
 
Correspondente à ação ordinária de cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de Cuiabá, cuja 
decisão do mérito proferida pela Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
Grosso, transitou em julgado, em 30 de outubro de 2008, no montante de R$ 4.598.583. 
 
Títulos a receber do INSS  
 
Corresponde aos créditos oriundos do contrato de compra e venda arquivado no Cartório do 2º 
Ofício do Rio de Janeiro e celebrado entre o Instituto de Administração Financeira da Previdência e 
Assistência Social - IAPAS (atual Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, Carmo Indústria e Comércio S.A e Federal de Seguros S.A, onde restou 
pactuado, em especial nas cláusulas 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 15ª e 16ª, a responsabilidade dos vendedores 
pelos pagamentos de quaisquer débitos oriundos de atos ou fatos ocorridos até a data da privatização 
da sociedade. Por despacho do DIROFL/CGOFC/2002, do Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, onde seguindo o parecer conclusivo firmado e formulado pela competente Procuradoria, 
reconheceu como devidos os pagamentos sobre os processos ali elencados, pois se referem às ações 
cujos objetos são oriundos de atos e fatos ocorridos nos períodos até 20 de abril de 1983, e que 
foram arcadas pela Federal de Seguros S.A. Tais valores foram atualizados até 30 de junho de 2012, 
no montante de R$ 33.514.151. Além disto, tal valor foi acrescido das parcelas depositadas em 
juízos dos processos pagos posteriormente após o mencionado laudo no montante de  
R$ 3.058.184, totalizando R$ 36.572.335, bem como da importância de R$ 4.874.452 referente às 
perdas decorrentes do descumprimento do prazo de pagamento de reembolso realizado erradamente 
nas datas de 28 de novembro de 1991, 18 de dezembro de 1991 e 10 de janeiro de 1992 e que foram 
reconhecidas como devidas pela 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Desta 
forma, ficou registrado no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011, da sociedade o 
montante de R$ 41.446.787. Os valores depositados em juízo posteriormente e não incluídos no 
laudo, cujas ações encerradas no semestre totalizam a importância de R$ 2.642.835, foram incluídas 
no saldo da conta em 30 de junho de 2012. 
 
 
 
 
 



AUD/217/102/12 

 

 15/27 

Esclarecemos ainda - sempre observando as normas legais vigentes e os pronunciamentos firmados 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e pelas instruções da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, que determinam que ativos contingentes devam ser reconhecidos nas 
demonstrações contábeis quando existem evidências que propiciem sua realização, e sobre as quais 
não cabem mais recursos - que pagamentos efetuados pela sociedade no passado e que foram 
anteriormente registrados indevidamente no resultado do exercício, a época dos respectivos 
pagamentos, foram contabilizados, dentro dos critérios de evidências positiva de que tais 
pagamentos realizados, segundo as ações, são de manifesta responsabilidade do IAPAS/INSS e 
SUSEP, após minucioso levantamento de todos os documentos em sua posse, e da conclusão por 
parte dos peritos dos montantes efetivamente devidos até dezembro de 2011, já que os critérios de 
correção monetária subseqüente a esta data ainda estão sendo discutidos. A sociedade reconheceu e 
registrou o seu direito de se reembolsar das ações pagas e, por conseqüência, a registrá-las no ativo 
não circulante, subgrupo “títulos e créditos a receber”, na rubrica “títulos a receber”, em 
contrapartidas às contas: lucros acumulados no montante de R$ 23.286.518, receitas financeiras - 
outras receitas no montante de R$ 1.957.185, e outros débitos - provisões judiciais no montante de 
R$ 2.230.050, no balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.  
 
Deixamos de atualizar o valor do crédito junto ao INSS neste semestre, uma vez que a sociedade 
pretende ser conservadora quanto à realização do crédito. 
 
Infrações fiscais - SUSEP  
 
Em 07 de janeiro de 2010, a sociedade obteve, em caráter definitivo, vitória em procedimento 
administrativo junto ao Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de 
Previdência Privada Aberta e de Capitalização - CRSNSP, que tratava dos casos referentes aos 
endossos de 1999, 2000 e 2002, razão pela qual, já tendo a sociedade formalmente solicitado a 
devolução pela SUSEP dos valores das multas pagas, esta deverá promover o pagamento do 
montante recolhido de forma imprópria, com a devida correção monetária e juros. Assim, a 
sociedade reconheceu e registrou neste balanço patrimonial o seu direito proveniente da dita decisão, 
que foi publicada no dia 24 de maio de 2010, após o decurso de todos os prazos administrativos que 
poderiam vir a ser realizados com intuito de rever o posicionamento firmado. 
 
Os montantes referentes aos ajustes dos títulos a receber do INSS e das infrações fiscais - SUSEP, 
efetuados no exercício findo em 31 de dezembro de 2011, podem ser assim demonstrados: 
 

Em reais 
Tributos sobre a 
provisão judicial 

Descrição 
Ajuste 
total 

No 
resultado 
correção 

monetária 
Provisão 
judicial Líquido 

IR 
diferido 

CSLL 
diferida 

IR 
diferido 

CSLL 
diferida 

Efeito 
líquido 

em lucros 
acumulados 

INSS          
Reembolso 36.572.335 1.512.852 3.058.184 32.001.299 8.000.325 2.880.117 557.513 200.706 20.362.639 
Ação ordinária 4.874.452 444.333  4.430.119 1.107.530 398.711    2.923.879 
 41.446.787 1.957.185 3.058.184 36.431.418 9.107.855 3.278.828 557.513 200.706 23.286.518 
SUSEP          
Infrações fiscais 3.050.646   3.050.646 806.015 290.165   2.127.879 
 44.497.433 1.957.185 3.058.184 39.482.064 9.913.869 3.568.993 557.513 200.706 25.414.397 

 
Os montantes registrados no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, em função 
dos pareceres firmados por consultores tributários externos, tiveram seus efeitos fiscais diferidos, 
como abaixo apresentado: 

 
 Em reais 

  
Correção 
monetária  

 
 

Imposto de 
renda (25%) 

  
 

Contribuição 
social (9%)  

INSS            
Reembolso  1.512.852    378.212    136.155  
Ação ordinária  444.333    111.083    39.990  

  1.957.185    489.295    176.145  
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b. Créditos tributários e previdenciários 
 
Conforme circular SUSEP nº 82, de 26 de fevereiro de 1999, a sociedade, em períodos anteriores, 
contabilizou créditos fiscais em contrapartida a conta de lucros acumulados. Os créditos tributários 
apresentam a seguinte posição: 

 
 Em reais 

Antecipações  30/06/2012    31/12/2011  
Imposto de renda  29.637    48.330  
Contribuição social  88.196    99.412  

  117.833    147.742  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

c. Depósitos judiciais e fiscais 
 

Estão incluídos os valores correspondentes a depósitos e bloqueios transferidos em juízo para 
cobertura de ações trabalhistas e cíveis. 
 
Em 30 de junho de 2012, foi baixada, pelo encerramento do processo trabalhista ajuizado pelo autor 
Abdias Amado Barreto e outros contra a Federal de Seguros S.A., a importância de R$ 3.987.388, 
referente aos depósitos judiciais, em contrapartida da provisão do passivo contingente (nota 20). 
Processo este de responsabilidade do INSS face contrato de privatização. 
 

 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011  
Depósitos judiciais e fiscais - Trabalhistas      3.987.388  
Depósitos judiciais e fiscais - Contingências Cíveis  13.996.632    13.087.170  

  13.996.632    17.074.558  
 
NOTA 9 - INVESTIMENTOS 

 
 Em reais 

Empresas 31/12/2011 Venda Aquisição Equivalência 30/06/2012 
  Financeiras:          

  IRB - Brasil Resseguros S.A. 839.994 ( 839.994 )      
  Federal Vida e Previdência S.A. 1.304.157    600.000  71.186  1.975.343 

    Seguradora Líder nos Consórcios 
de Seguros DPVAT 148.271    115    148.386 

 2.292.422 ( 839.994 ) 600.115  71.186  2.123.729 
  Não financeiras:          

  Blazei Participações S.A. 8.794.875     ( 763 ) 8.794.112 
 11.087.297 ( 839.994 ) 600.115  70.423  10.917.841 

 
Os investimentos avaliados por equivalência patrimonial podem ser assim apresentados: 
 

Em reais 
30/06/2012 31/12/2011 

Descrição 
Blazei  

Participações S.A. 
Federal Vida e 

Previdência S.A. 
Blazei  

Participações S.A. 
Federal Vida e 

Previdência S.A. 
Capital social  8.499.500   2.520.000   8.399.500   2.520.000  
Patrimônio líquido  8.794.111   5.934.705   8.794.875   5.627.531  
Lucro (prejuízo) no exercício ( 763 )  311.656  ( 764 )  138.945  
Número de ações possuídas:             
  Ordinárias  8.499.499   584.000   8.399.499   584.000  
Percentual de participação - %  99,99   23,17   99,99   23,17  

Equivalência patrimonial ( 763 )  71.186  ( 6.693 )  32.200  

 
 
 



AUD/217/102/12 

 

 17/27 

O investimento de 1.136 ações do IRB - Brasil Resseguros S.A., no valor de R$ 839.994, foram vendidas 
para o Banco BTG Pactual S.A., conforme instrumento particular de venda de ações em 03 de abril de 
2012. 
 
O investimento na Seguradora Líder nos Consócios de Seguros DPVAT, no montante de R$ 148.386, em 
30 de junho de 2012, está avaliado pelo seu custo de aquisição. 
 
O investimento na Federal Vida e Previdência S.A., representado pelo valor da participação da sociedade 
no seu respectivo patrimônio líquido, foi apurado mediante a utilização das demonstrações contábeis da 
investida em 30 de junho de 2012. As demonstrações contábeis foram auditadas por outros auditores 
independentes, para a data base de 30 de junho de 2012. 
 
O investimento na Blazei Participações S.A, representado pelo valor da participação da sociedade no seu 
respectivo patrimônio líquido, foi apurado mediante a utilização das demonstrações contábeis da investida 
em 30 de junho de 2012, estando, portanto, avaliadas pela equivalência patrimonial nesta data.  O efeito 
da contabilização da equivalência patrimonial registrada é de R$ 763 (R$ 6.693 em 2011). As 
demonstrações contábeis não foram auditadas por outros auditores independentes, para a data base de 30 
de junho de 2012. 
 

NOTA 10 - IMOBILIZADO 
 

 Em reais 
 Liquido Aquisição Depreciação Líquido 

Descrição 31/12/2011 (baixa) no semestre 30/06/2012 
Terrenos 12.878.760     12.878.760 
Edificações 7.087.610 250.000 ( 241.222 ) 7.096.388 
Bens móveis 306.269 23.344 ( 18.018 ) 311.595 
Outros 116.692     116.692 
 20.389.331 273.344 ( 259.240 ) 20.403.435 

 
NOTA 11 - INTANGÍVEL 

 
 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011  

Direito de uso de software  3.108.170    3.108.170  
Amortizações ( 3.108.170 )  ( 3.108.170 ) 

                                                                                     
 

NOTA 12 - PASSIVO CIRCULANTE 
 

• Contas a pagar 
 

 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011 
Obrigações a pagar  29.200    716.656  
Impostos e encargos sociais a recolher        

  Imposto de renda retido de funcionários  260.328    179.786  
  Imposto de renda retido de terceiros  541.381    374.167  
  Imposto sobre serviços retido  173.861    195.720  
  Imposto sobre operações financeiras  42.418    42.416  
  Contribuições previdenciárias  2.029.852    1.451.945  
  Contribuições para o FGTS  24.919    17.507  
  Outros impostos e encargos sociais  835.543    538.136  

  3.908.302    2.799.677  
        

Encargos trabalhistas  748.866    801.875  
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• Encargos trabalhistas 
 

Constituídos mensalmente para as obrigações trabalhistas, calculadas e reconhecidas mensalmente 
com base nos vencimentos vigentes da época, demonstrando as obrigações decorrentes dos direitos 
adquiridos pelos empregados, acrescidos dos respectivos encargos sociais. 
 

• Empréstimos e financiamentos 
 
Correspondem a créditos rotativos de capital de giro, com saldos flutuando durante o exercício, 
sujeitos a encargos financeiros conforme as condições do mercado, como segue: 
 

      Em reais 
Instituição financeira  Início  Tipo  30/06/2012   31/12/2011 

Banco Bradesco S.A.  01/11/2010  Linha de crédito  763.588   1.599.659 
Banco Bradesco S.A.  29/10/2010  Capital de Giro  1.194.819   912.215 
Banco Mercantil do Brasil S.A.  28/11/2007  Linha de crédito  958.066   518.806 
Banco Mercantil do Brasil S.A.  28/11/2007  Capital de Giro  649.355   569.467 
Banco Mercantil do Brasil S.A.  15/06/2011  Empréstimo     1.000.000 
Banco Rural S.A.  30/11/2010  Linha de crédito     109.836 
Outros empréstimos  20/12/2010  Contrato mútuo  400.813   892.128 

     3.966.641   5.602.111 
 
• Impostos e contribuições 
 

 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011  

Imposto de renda  167.649    167.649  
Contribuição social  142.056    142.055  

                                                                               309.705    309.704  
 

O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) são conciliados para os valores registrados 
como despesa do exercício, como segue: 
 

    Em reais 
Descrição  %   30/06/2012    30/06/2011  

Resultado antes dos impostos    ( 233.849 )   1.099.456  
   Adições     124.598    131.292  
   Exclusões        ( 1.979.020 ) 
Compensações de prejuízos fiscais  30         
Lucro real ajustado (prejuízo fiscal)    ( 109.251 )  ( 748.272 ) 
   Imposto de renda  15         
   Adicional  10         
          

 Contribuição Social  9         
 

Conforme demonstrado na nota 8, os ajustes decorrentes da correção monetária, no montante de       
R$ 1.957.185, estão sujeitos ao imposto de renda diferido no valor de R$ 489.295 e à contribuição 
social diferida, no total de R$ 176.145, tendo sido ambos os montantes registrados no resultado do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2011. 

 
NOTA 13 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 
 

Em 30 de junho de 2012, correspondem aos créditos pendentes na importância de R$ 181.932            
(R$ 53.944 em 2011), registrados na rubrica “prêmios e emolumentos recebidos”. 
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NOTA 14 - PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS  
 
As provisões técnicas - seguros apresentam, por ramo, a seguinte composição: 

 
 Em reais 

  30/06/2012    31/12/2011  
Danos        
  Sinistros a liquidar        
    Compreensivo residencial  1.000    1.000  
  1.000    1.000  
Pessoas        
  Sinistros a liquidar        
    Auxilio funeral  384.512    310.813  
    Acidentes pessoais coletivo  191.877    173.843  
    Renda e eventos aleatórios  30.125      
    Vida em grupo  7.013.558    5.549.332  
    Consórcio DPVAT - administrativo  3.722.258    2.967.834  
  11.342.330    9.001.822  
    Consórcio DPVAT- judicial  13.076.728    12.263.451  

                                                                               24.419.058    21.265.273  
 Sinistros ocorridos, mas não avisados        
    Auxilio funeral  216.042    201.736  
    Acidentes pessoais coletivo  418.894    725.153  
    Renda eventos aleatórios  47.985    38.032  
    Vida em grupo  8.169.700    8.151.169  
    Consórcio DPVAT  12.234.588    7.457.245  

  21.087.209    16.573.335  
 Provisão complementar de prêmios        
    Auxilio funeral  34.112    40.272  
    Acidentes pessoais coletivo  174.340    132.837  
    Renda eventos aleatórios  7.577    6.685  
    Vida em grupo  1.385.974    1.313.798  

  1.602.003    1.493.592  
 Provisão despesas administrativas        
    Consórcio DPVAT  331.394    61.921  
  47.439.664    39.394.121  

 
A movimentação ocorrida nas provisões técnicas pode ser assim apresentada: 
 

 Em reais 

 
Em 

31/12/2010 
  

Adições 
Reversão das 

provisões 
Em 

31/12/1011 
  

Adições 
Reversão das 

provisões 
Em 

30/06/2012 
Danos        
Sinistros a liquidar - PSL  1.000  1.000   1.000 
Pessoas        
Sinistros a liquidar - PSL 21.223.896 18.160.331 (18.118.954) 21.265.273 9.234.612 (5.080.827) 24.419.058 
Provisão de sinistros ocorridos, 

mas não avisados - IBNR 11.629.146 10.118.790 (5.174.601) 16.573.335 6.232.188 (1.718.314) 21.087.209 
Provisão complementar de 

prêmios -PCP 1.459.083 466.117 (431.608) 1.493.592 277.540 (169.129) 1.602.003 
Outras provisões - PDA 46.232 173.358 (157.669) 61.921 336.199 (66.726) 331.394 
 34.358.357 28.919.596 (23.882.832) 39.395.121 16.080.539 (7.034.996) 47.440.664 
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NOTA 15 - PROVISÕES TÉCNICAS - RESSEGUROS 
 
As provisões técnicas - resseguros apresentam, por ramo, a seguinte composição: 
 

 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011  
Sinistros a liquidar        
     Retrocessões  139.345    159.736  
Sinistros ocorridos mas não avisados        
     Retrocessões  6.897    6.897  
  146.242    166.633  

 
A movimentação ocorrida nas provisões técnicas pode ser assim apresentada: 
 

Descrição 
Em 

31/12/2010 
  

Adições 
Reversão 

de provisão 
Em 

31/12/2011 
  

Adições 
Reversão 

de provisão 
Em 

31/12/2011 
Prêmios não ganhos   297 (297)     
Sinistros a liquidar 157.856 46.721 (44.841) 159.736 2.627 23.018 139.345 
Provisão de sinistros 
ocorridos, mas não avisados 6.897   6.897   6.897 
 164.753 47.018 (45.138) 166.633 2.627 23.018 146.242 

 
NOTA 16 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES A PAGAR 

                                          
 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011  
Obrigações a pagar        
   Tributos parcelados - PAEX  7.606.856    7.771.420  
   Penalidades SUSEP  633.609    633.609  
  8.240.465    8.405.029  

                                                     
a) Obrigações fiscais - tributos 
 

O governo federal instituiu novo parcelamento especial, através da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 
2009, que previu a concessão de novas reduções de multas, juros e demais encargos. A sociedade, 
com o objetivo de regularizar os seus débitos fiscais hoje administrados pela Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, aderiu ao mencionado parcelamento, em cento e 
oitenta (180) parcelas, tendo sido nele incluídos todos os processos relativos à FINSOCIAL, 
COFINS, PIS, CSLL e IRPJ pendentes de discussão, na esfera administrativa ou judicial, razão pela 
qual tais débitos encontram-se hoje, em sua totalidade, com a exigibilidade suspensa, apesar de a 
sociedade ter tido reconhecida, através de decisão transitada em julgado junto ao STF, a 
inconstitucionalidade do aumento da base de cálculo do seu PIS e COFINS (foi declarada a 
inconstitucionalidade do § 1º, do art. 3º da Lei nº 9.718/98) fato que implica em substancial redução 
de seu passivo fiscal por não ser ele devido, sem análise de outras reduções, cujo reconhecimento 
deve ocorrer de ofício. 
 
Na forma da NPC 22, revogada pela NBC T 19.7, aprovada pelo CFC 1.180/2009, referendadas 
pela Circular SUSEP nº 379/2009, item 18, todas as pendências fiscais existentes (CDA’s) 
distribuídas judicialmente ou não, foram contabilizadas pelo valor do débito fiscal, no montante de 
R$ 7.924.327, corrigido até 30 de junho de 2011, representa o total de R$ 9.037.075 (R$ 8.988.818 
em 2010) e deduzidas às amortizações do parcelamento no valor de R$ 1.112.748 (R$ 1.097.095 em 
2010), referentes às parcelas pagas pela sociedade desde novembro de 2009. Ressaltamos que o 
registro contábil efetuado não considerou os benefícios obtidos através de medidas legais tomadas, 
em especial a decisão judicial firmada pela 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
referente ao processo nº 2010.51.01.006884-6 que antecipou a tutela, declarando prescritas as 
seguintes inscrições fiscais: 70.2.07.002373-67; 70.2.07.002374-48; 70.2.07.002375-29; 
70.2.07.002904-11; 70.2.08.000189-18; 70.2.93.004082-22; 70.6.03.004082-22; 70.6.03.039275-
01; 70.6.08.000615-29; 70.6.08.014060-66; 70.6.09.002812-45; 70.7.00.003935-91; 
70.7.01.002443-50; 70.7.08.000604-57; e 70.7.08.001277-05. 
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b) Penalidades SUSEP 
 

Reconhecidas em 30 de junho de 2009, no total de R$ 260.122 e ajustadas em 31 de dezembro de 
2011 para R$ 633.609. A sociedade está solicitando vista dos referidos processos administrativos, a 
fim de averiguar a real situação das pendências, inclusive no que diz respeito ao valor e/ou 
pagamento das mesmas. 

 
c) Habitacional - SFH 

 
O montante de R$ 425.024 proveniente da glosa de prêmios mantida pelo Comitê de Recursos do 
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, apresentada a menor na prestação de 
contas de setembro de 2006 foi transferido para conta específica do passivo circulante, após o 
acordo de liquidação firmado em 13 de julho de 2011 com a credora Caixa Econômica Federal. 

 
d) Empréstimos e financiamentos 

 
Em 30 de março de 2012, a Federal de Seguros celebrou um contrato de mútuo (empréstimo), com 
a controlada Federal Vida e Previdência S.A., no montante de R$ 3.023.465, a ser liquidado em 80 
parcelas de R$ 37.793. Do montante total a liquidar, R$ 400.813 está registrado no circulante e        
R$ 2.606.627 está registrado no não circulante. 

 
NOTA 17 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS - TAP 

 
Através da Circular SUSEP nº 446, de 04 de julho de 2012, a Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP suspendeu, para as demonstrações contábeis intermediárias do exercício de 2012, os efeitos da 
Circular SUSEP nº 410, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o teste de adequação de passivos. 
Entretanto, por opção da Federal de Seguros S.A., as obrigações decorrentes das operações de seguro, 
em cumprimento ao disposto na Circular SUSEP nº 410, de 22 de dezembro de 2010. Não analisamos as 
provisões relacionadas às retrocessões e também ao ramo DPVAT. O teste de adequação de passivos foi 
realizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais 
relevantes, aplicáveis e adequados, baseados em dados e informações atualizadas, indicando que a 
seguradora não tem, pelas suas operações de seguro, necessidade de constituição suplementar de 
provisões. 

 
NOTA 18 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 
A análise de sensibilidade prevista no inciso XI, do artigo 48, do anexo I, da Circular SUSEP               
nº 430/2012, determina que se faça um recálculo das operações considerando outros cenários com 
alterações nas seguintes variáveis: 1) índice de conversibilidade; 2) taxas de juros; 3) mortalidade - 
freqüência e severidade; 4) inflação; e 5) excedente financeiro. Como pode ser verificado, inclusive no 
teste de adequação do passivo, a seguradora tem como principal risco a mortalidade dos seus segurados. 
Sendo assim, dentre as variáveis acima elencadas, devido à natureza das operações de seguro, nenhuma 
alteração destas, visando buscar cenários menos favoráveis, impactam nos resultados finais, 
considerando o histórico de ocorrências de sinistros. 
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NOTA 19 - TRIBUTOS DIFERIDOS 
 

Referem-se ao imposto de renda e a contribuição social diferidos incidentes sobre:    
 
 Em reais 
  30/06/2012    31/12/2011  
Reserva de reavaliação de imóveis da sociedade       
   Imposto de Renda  2.359.871    2.378.564  
   Contribuição Social  1.415.922    1.427.137  
 3.775.793    3.805.701  
Créditos do INSS       
   Imposto de renda 10 154.663    10 154.663  
   Contribuição social  3.655.679    3.655.679  
 13.810.342    13.810.342  
Infrações fiscais - SUSEP       
   Imposto de renda 806.015    806.015  
   Contribuição social  290.165    290.165  
 1.096.180    1.096.180  

 18.682.315    18.712.223  
 

Na nota explicativa 8 está apresentado os comentários sobre os tributos diferidos incidentes sobre os 
créditos do INSS e das infrações fiscais - SUSEP. 

 
NOTA 20 - OUTROS DÉBITOS 
 

  Em reais  Em reais 
Descrição Quantidade Estimado 30/06/2012 Quantidade Estimado 31/12/2011 

Ações fiscais       
Possível 1 855.691 855.691 1 855.691 855.691 
Provável       
Remota 44   44   

 45 855.691 855.691 45 855.691 855.691 
Ações trabalhistas       

Possível 12 582.344 582.344 12 582.344 582.344 
Provável 20 1.542.386 1.542.386 21 5.274.081 5.274.081 
Remoto 10   10   

 42 2.124.730 2.124.730 43 5.856.425 5.856.425 
Ações cíveis       

Possível 270 3.408.265 3.408.265 270 4.058.459 4.058.459 
Provável 356 2.654.707 2.654.707 356 3.570.858 3.570.858 
Remoto 444   444   
 1.070 6.062.972 6.062.972 1.070 7.629.317 7.629.317 

 1.157 9.043.393 9.043.393 1.158 14.341.433 14.341.433 
 

No semestre findo em 30 de junho de 2012, foram provisionados passivos contingentes relacionados 
com processos judiciais em andamento, no montante de R$ 9.043.393 (R$ 14.341.433 em 2011) e 
incluídos no passivo não circulante, baseado em parecer dos conselheiros jurídicos da sociedade, com 
observância ao disposto no pronunciamento NPC nº 22/2005 do IBRACON, e levando em conta a 
complexidade e o posicionamento de nossos tribunais. Sempre que a perda for considerada como 
provável, o que deverá ocasionar uma saída de recursos para a liquidação das ações ajuizadas, os 
valores foram provisionados no montante necessário e suficiente para liquidação dessas obrigações. 
Embora as perdas possíveis, não devessem ser reconhecidas contabilmente, os conselheiros jurídicos da 
sociedade, seguindo o princípio do conservadorismo, constituíram provisão em montante suficiente para 
atender às ações que transitam em juízo. As perdas consideradas como remotas não requerem provisão 
ou divulgação. 
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NOTA 21 - CAPITAL SOCIAL 
 
O capital social em 30 de junho de 2012, no montante de R$ 28.929.806 (R$ 28.929.806 em 2011), está 
representado por 46.666.768.785 (46.666.768.785 em 2011) ações ordinárias, sem valor nominal, 
totalmente integralizadas, e tem como principais acionistas a Carmo Indústria e Comércio S.A, com 
96,23%, e a Norma Importadora e Exportadora S.A,  com 1,38%  das ações preferenciais nominativas. 

 
NOTA 22 - LUCROS ACUMULADOS 
 

Em 30 de junho de 2012 foi transferido para esta conta o valor de R$ 94.711 (R$ 189.421 em 2011), 
referentes à realização da reserva de reavaliação, com base na depreciação dos ativos correspondentes. 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram efetuados ajustes na conta de lucros acumulados, 
como abaixo apresentado: 
 
      Em reais  
      31/12/2011  
Ajustes de exercícios anteriores        
  Reembolso do INSS      20.362.639  
  Ação ordinária      2.923.879  
  Penalidades SUSEP      2.127.879  
      25.414.397  
  Depósitos retidos pelo IRB - ajustes     ( 2.571.785 ) 
      22.842.612  

 
O montante de R$ 25.414.397 está demonstrado na nota 8 e o ajuste de R$ 2.571.785 é decorrente de 
ajustes a menor nos depósitos retidos pelo IRB (FGGO e Fundo Catástrofe). 
 

NOTA 23 - GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS 
 

A principal alteração estabelecida pela Circular SUSEP nº 386/2009 foi a exclusão do ramo Consórcio 
DPVAT para fins de limite de cálculo na aceitação de imóveis, na cobertura das provisões técnicas.  
 
Para garantia das provisões técnicas, as seguintes parcelas do ativo estavam retidas ou vinculadas à 
SUSEP: 
 

 Em reais 
 30/06/2012  31/12/2011 
Provisões técnicas para cobertura - Consórcio DPVAT  29.364.968    22.750.451  
Cobertura:        
  Quotas de fundo de investimentos  ( 29.370.389 )  ( 22.758.940 ) 
Excesso de cobertura   5.421    8.489  
        
Provisões técnicas - demais ramos  18.221.937    16.811.302  
Depósitos especiais no IRB ( 644.560 )  ( 477.453 ) 
Provisões técnicas para cobertura  17.577.377    16.333.849  
Cobertura:        

Imóveis (8%)  1.406.190    1.306.707  
Títulos da dívida agrária  77.401    79.818  
Letras financeiras do tesouro  15.715.173    15.010.715  
Certificado de depósito bancário  382.020    354.269  

  17.580.784    16.751.509  
Excesso de cobertura  3.407    417.660  
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NOTA 24 -  DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO     
CONSIDERADAS RELEVANTES 

 
Em 30 de junho de 2012 e de 2011, a sociedade apresentava os seguintes saldos nas principais contas da 
demonstração o resultado: 
 

 Em reais 
 30/06/2012  30/06/2011 

a)  Sinistros ocorridos        
Indenizações avisadas  5.686.811    8.361.521  
Indenizações avisadas de consórcios e fundos  7.928.506    8.728.452  
Despesas com sinistros de consórcios e fundos  1.762.802    1.495.869  
Serviços de assistência   303.433    364.991  
Variação da provisão de IBNR  4.205.753    2.259.557  
  19.887.305    21.210.390  

b)  Custo de aquisição        
Comissões sobre prêmios retidos  1.657.596    1.362.113  
Variação de despesas diferidas     ( 20 ) 

  1.657.596    1.362.093  
c)  Outras receitas (despesas) operacionais        

Receitas com operações de seguros - consórcio DPVAT      529.883  
Receitas com administração do seguro habitacional   529.749    1.198.934  
Outras receitas com operações - consórcio DPVAT      456.594  
Outras receitas com operações - regulação DPVAT  3.496.955    2.603.874  
Outras receitas com operações - seguros e resseguros  12.598    42.484  
Outras receitas com operações - retrocessões  20.391    14.395  
Outras receitas - consórcio DPVAT  38.038      
Despesas com cobranças - consórcio DPVAT ( 898.281 )  ( 913.782 ) 
Despesas com administração de apólices ( 1.095.013 )  ( 1.298.834 ) 
Outras despesas operacionais - seguros e resseguros ( 62.505 )  ( 53.420 ) 
Despesas diversas - consórcio DPVAT ( 38.924 )  ( 2.793 ) 
Despesas com provisões ( 3.639.616 )  ( 897.024 ) 
 ( 1.636.608 )   1.680.311  

d)  Resultado com resseguros        
        Receitas com resseguros  383.504    15.856  
        Despesas com resseguros ( 269.105 )  ( 174.278 ) 
  114.399   ( 158.422 ) 
e)  Despesas administrativas        

Despesas com pessoal próprio  6.324.557    4.733.967  
Despesas com serviços de terceiros  2.315.544    1.841.974  
Despesas com localização e funcionamento  4.292.493    3.234.348  
Despesas com publicidade e propaganda  6.046    7.891  
Despesas com publicações  114.623    77.334  
Despesas com donativos e contribuições  13.660    40.133  
Despesas com convênio DPVAT  692.096    860.194  
Outras despesas  708.264    554.906  

  14.467.283    11.350.747  
Despesas com tributos  261.236    303.145  
  14.728.519    11.653.892  

 
 
 
 



AUD/217/102/12 

 

 25/27 

 Em reais 
 30/06/2012  30/06/2011 

f)  Receitas financeiras        
        Títulos de renda fixa - privados  23.135    19.547  

Títulos de renda fixa - públicos  704.459    748.740  
Títulos de renda variável  1.986.075    212.993  
Quotas de fundo de investimento  1.258.309    1.160.013  
Operação de seguros e resseguros      1.022  
Depósitos e fundos retidos  155.082    54.709  
Outras receitas financeiras  8.310      
Outras receitas - consórcio DPVAT  45.572    2.001.201  
  4.180.942    4.198.225   

g) Despesas financeiras        
Título de renda fixa - privados ( 2.417 )  ( 85.225 ) 
Operações seguros - consórcio DPVAT ( 1.267.171 )  ( 1.160.013 ) 
Operações de resseguros - retrocessões     ( 815 ) 
Empréstimos bancários ( 1.068.404 )  ( 765.134 ) 
Encargos sobre tributos ( 11.552 )  ( 231.640 ) 
Outras despesas - eventuais ( 1.335 )  ( 5.343 ) 
 ( 2.350.879 )  ( 2.248.170 ) 

          Resultado financeiro  1.830.063    1.950.055  
        
h) Resultado patrimonial        

Receitas - imóveis destinados à renda  43.501    68.471  
Despesas - imóveis destinados à renda ( 83.155 )  ( 169.820 ) 
Receitas com ajustes de investimentos em coligadas  71.186    21.835  
Despesas com ajustes de investimentos em controladas  ( 763 )  ( 6.693 ) 
 ( 30.768 )  ( 86.207 ) 
        

i) Ganhos com ativos não correntes  540.640      
  540.640      

 
NOTA 25 - RAMOS DE ATUAÇÃO 
 

Embora a sociedade tenha autorização para atuar em todos os ramos de seguros, demonstramos os 
principais ramos, como segue: 
 
      Em reais      Em reais  
  %    30/06/2012   %   30/06/2011  

Prêmios ganhos           
  Auxilio funeral  100,00    417.483   100,00   423.483  
  Acidentes pessoais coletivo  100,00    1.736.141   100,00   1.154.715  

Vida em grupo  100,00    16.000.303   100,00   15.688.857  
DPVAT  100,00    16.008.399   100,00   15.286.677  
Renda e eventos aleatórios  100,00    86.356   100,00   51.298  
Retrocessões  100,00       100,00   504  
      34.248.682      32.605.534  
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      Em reais      Em reais  
  %    30/06/2012   %   30/06/2011  
Sinistros ocorridos           

  Compreensivo residencial          100,00   248.282  
  Auxilio funeral  63,49    265.077  ( 76,52 ) ( 324.068 ) 
  Acidentes pessoais coletivo   4,27    74.203   86,97   1.004.223  

Vida em grupo  33,28    5.324.550   44,11   6.921.002  
DPVAT  88,46    14.160.529   87,30   13.344.525  
Renda e eventos aleatórios  65,52    56.578   0,50   256  
Retrocessões      6.368   3.208,33   16.170  
      19.887.305      21.210.390  

Custo de aquisição          
Vida em grupo  8,87    1.420.577   7,32   1.137.667  
DPVAT  1,67    237.019   1,47   224.355  
Retrocessões         14,09   71  
      1.657.596      1.362.093  
              

Receita com emissão de apólices              
DPVAT  0,06    1.007.827   0,06   986.477  
      1.007.827      986.477  

 
NOTA 26 -  PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO 
 

Calculado com base no patrimônio líquido contábil, ajustado de acordo com as normas vigentes, como 
segue: 
 

 Em reais 
Contas 30/06/2012  31/12/2011 
Patrimônio líquido  57.141.072    57.306.821  
Participação em sociedades financeiras e não 

financeiras 
 

10.917.841    11.087.297 
 

Créditos tributários  117.833    147.742  
Patrimônio líquido ajustado  46.105.398    46.071.782  
Margem de solvência  10.371.409    12.326.019  
Capital base - CB  15.000.000    15.000.000  
Capital adicional - subscrição  10.854.020    10.773.161  

        risco de crédito  6.946.021    6.449.832  
  17.800.041    17.222.993  
Capital mínimo requerido - CMR  32.800.041    32.222.993  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUD/217/102/12 

 

 27/27 

NOTA 27 - CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 
A conciliação entre o lucro líquido e o caixa líquido gerado nas atividades operacionais pode ser assim 
demonstrada: 
 

 Em reais 
 30/06/2012  30/06/2011 
Lucro (prejuízo) líquido  ( 177.649 )   1.099.456  

Mais:        
 Depreciações e amortizações  259.239    259.767  
 Variação de contas a pagar  1.144.846    1.140.750  
 Variação outros débitos - passivos contingentes      897.023  
 Resultado negativo de equivalência patrimonial  763    6.693  
 Variação das provisões técnicas - seguros e resseguros  5.388.105    2.482.554  
 Variação de créditos operações de seguros e resseguros  2.312.856      
 Variação títulos e créditos a receber   646.599      
 Variação de depósitos de terceiros  127.989      
 Variação dos investimentos  228.901      

Menos:        
 Resultado positivo de equivalência patrimonial ( 71.186 )  ( 21.835 ) 
 Variação de depósitos de terceiros     ( 232.018 ) 
 Variação do imobilizado ( 273.344 )     
 Variação outros débitos - passivos contingentes ( 5.298.040 )     
 Variação de contas a receber     ( 479.756 ) 
 Variação de títulos e créditos a receber     ( 2.011.893 ) 
 Variação das aplicações ( 6.902.116 )  ( 1.928.301 ) 

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais ( 2.613.037 )   1.212.440  

 
NOTA 28- SEGUROS (NÃO AUDITADO) 
 

Em 30 de junho de 2012, a Federal de Seguros S.A, possuía cobertura de seguros contra incêndio dos 
bens do imobilizado, segundo orientação que considera a natureza e o grau de risco de sinistros, em 
valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 

 
 
 

*     *     *   


