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COMPREV SEGURADORA S/A
CNPJ 14.333.631/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO
ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)
2016 2015

Lucro líquido antes do IR e da contribuição social 6.901.048 4.400.895
Ajuste do resultado:
Depreciação 114.040 101.040
Resultado patrimonial (125.946) (5.561)
Ganhos (perdas) com ativos não correntes 2.392 (433)
Variações nos ativos e passivos:
Variação das aplicações (16.742.499) (10.252.790)
Variação das operações de seguros (74.006) 1.524.447
Variação de títulos e créditos a receber (310.633) (1.376.424)
Variação das despesas antecipadas (2.276) 975
Variação de contas a pagar 186.899 (383.737)
Variação de impostos e encargos sociais a recolher (12.782) 914
Variação de encargos trabalhistas 14.597 477
Variação de débitos operações de seguros e resseguros (535.602) (1.553.163)
Variação das provisões técnicas 15.783.473 8.388.526
Outros passivos  107.375 1.895.110
Caixa das operações 5.306.080 2.740.276
Imposto pagos (3.057.023) (1.483.584)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 2.249.056 1.256.692
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Pagamentos pela aquisição de investimentos (798) (13.307)
Pagamentos pela aquisição de imobilizado – (130.000)
Pagamentos pela aquisição de intangível (43.976) (22.141)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (44.774) (165.448)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
Empréstimos pagos (8.000) (16.000)
Dividendos pagos (2.214.297) (940.955)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos (2.222.297) (956.955)
Redução (Aumento) de caixa e equivalente de caixa (18.015) 134.289
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 179.658 45.369
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 161.643 179.658

panhia contabilizou, conforme estabelecido pela Resolução CNSP nº 328/15 e 332/15, 
a provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – IBNR para o ramo DPVAT, com 
base nos valores informados pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 
S/A. A provisão IBNR, dos demais ramos de sinistros, é atualizada por meio de cálculos 
atuarias que tem como base a provisão de sinistros a liquidar. j) Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Calculados e registrados com base nas 
regras fiscais vigentes na data da elaboração das demonstrações contábeis. A Compa-
nhia adota o sistema de Lucro Real para tributação do Imposto de Renda e Contribui-
ção Social Sobre o Lucro, utilizando, respectivamente, as alíquotas de 15% mais 10% a 
título de adicional para Imposto de Renda, quando a base deste ultrapassa R$ 
60.000,00 no trimestre, e de 20% para a Contribuição Social. k) Moeda Funcional e 
Moeda de Apresentação: As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais 
(R$), sendo esta a moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico em 
que a Seguradora opera. l) Derivativos: Em 2016 e 2015 a Companhia não operou 
com instrumentos financeiros derivativos. m) Teste de Adequação de Passivos - TAP: 
A Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, define regras e procedimentos para 
realização do teste de adequação de passivo (TAP), a serem observados pelas socie-
dades seguradoras. Esse teste é realizado pela Seguradora Líder do Consórcio do 
Seguro DPVAT S/A. 4. Aplicações - Títulos e Valores Mobiliários: A metodologia de 
avaliação adotada pela Administração da Companhia considerou os títulos e valores 
mobiliários, representados através das rubricas de títulos de renda fixa público e cotas 
de fundos de   investimento, em 31 de dezembro de 2016, na classificação de Títulos 
mantidos até o vencimento e títulos para negociação, respectivamente, pois os mes-
mos são exclusivamente para garantia das reservas técnicas da Companhia, que cor-
respondem a sinistros a liquidar com expectativas de perdas prováveis informadas pe-
los consultores jurídicos, cujas constituições e/ou pagamentos ocorrem frequentemen-
te. Durante o exercício, não foram efetuadas reclassificações dos títulos e valores mobi-
liários entre as categorias acima descritas.
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Prêmios Ganhos Nota 2016 2015
Prêmios Emitidos, Líquidos 32.257.031 32.596.956
Variação das Provisões Técnicas (226.749) (38.291)

32.030.282 32.558.665
Receitas de Contribuições e Prêmios de VGBL (25.997.809) (26.789.838)
Receitas com Emissão de Apólices 1.909.774 1.891.424
Sinistros Ocorridos 17 (27.455.900) (28.220.439)
Custos de Aquisição (451.683) (460.823)
Resultado Operacional 1.333.758 (1.088.028)
Outras Receitas e Despesas Operacionais 17 1.513.001 1.442.258
Despesas Administrativas 17 (2.394.823) (1.954.956)
Despesas com Tributos 17 (1.190.339) (864.879)
Resultado Patrimonial 125.946 5.561
Resultado Financeiro 3.281.642 283.988
Ganhos ou Perdas c/Ativos Não Correntes (2.393) 433
Resultado Antes do IR e Contribuição Social 20 7.363.838 4.681.232
Imposto de Renda 20 (1.730.946) (1.126.899)
Contribuição Social 20 (1.471.654) (750.960)
Participações sobre o Lucro (462.790) (280.337)
Lucro Líquido do Exercício 3.698.448 2.523.036
Quantidade de Ações 21.000.000 21.000.000
Lucro Líquido por Ação R$0,18 R$0,12
Lucro Líquido do Exercício 3.698.448 2.523.036
Outros Resultados Abrangentes
Ajustes de Avaliação Patrimonial de Títulos e
  Valores Mobiliários Disponível para Venda (105.697) (487.083)
Resultado Abrangente Total 3.592.751 2.035.953

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Submetemos à apreciação dos senhores acionistas e colocamos à disposição das autoridades competentes e do público 
em geral as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2016, elaboradas na forma da legislação societária e das normas expedidas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes e notas 
explicativas, destacamos abaixo os fatos mais relevantes deste exercício: 1) Nesse exercício a Seguradora aumentou seu percentual de participação das ações 
ordinárias nominativas, conforme carta PRESI 154/2016, e reduziu no consórcio conforme Circular PRESI 049/2016. 2) A Seguradora tem adotado o critério 
de distribuição de dividendos aos acionistas considerando 100% do resultado líquido apurado no exercício após constituída a Reserva Legal. 3) O resultado 
do exercício da Seguradora é diretamente influenciado pela sua participação nas operações da Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT, e na regulação e 
cadastro dos processos de DPVAT. 4) A Seguradora não sofreu reorganização/reformulações societária. A Comprev Seguradora S.A. agradece aos seus 
acionistas a confiança depositada a administração da Seguradora, e às entidades que regulam a política de seguros do País, quais sejam: Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, IRB Brasil Resseguros S. A. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (em reais)

Nota 2016 2015

Ativo Circulante 85.809.623 68.803.780

Disponível 161.643 179.658
Aplicações – Títulos e Valores Mobiliários 4 84.529.046 67.892.242
Outros Créditos Operacionais 5 757.717 683.711
Títulos e Créditos a Receber 349.302 38.669
Despesas Antecipadas 11.915 9.500
Ativo Não Circulante 780.013 852.604

Despesas Antecipadas – 139
Investimentos 6 215.599 214.801
Imobilizado 7 452.496 567.330
Intangível 8 111.918 70.334
Total do Ativo 86.589.636 69.656.384

Discriminação
Capital  
Social

Reservas
de capital

Reservas de 
lucros

Outros resultados
abrangentes

Lucros
Acumulados Total

Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2014 21.000.000 328.073 1.764.411  3.292.999 – 26.385.483
Destinação do Lucro – 2014 .Dividendos – – (1.471.799) – – (1.471.799)
Ajuste de Avaliação Patrimonial de TVM Disponível para Venda – – – (487.083) – (487.083)
Lucro Líquido do Exercício – – – – 2.523.036 2.523.036
Destinações do Lucro: .Constituição de Reserva Legal – – 140.169 – (140.169) –
  .Dividendos Distribuídos – – – – (665.802) (665.802) 
  .Retenção de Lucros – – 1.717.065 – (1.717.065) –
Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2015 21.000.000 328.073 2.149.846 2.805.916 – 26.283.835
Destinação do Lucro – 2015 .Dividendos – – (1.717.066) – – (1.717.066)
Lucro Líquido do Exercício – – – – 3.698.448 3.698.448
Destinações do Lucro: .Constituição de Reserva Legal – – 205.469 – (205.469) –
  .Dividendos Distribuídos – – – – (975.979) (975.979) 
  .Retenção de Lucros – – 2.517.000 – (2.517.000) –
Ajuste de Avaliação Patrimonial de TVM Disponível para Venda – – – (105.697) – (105.697)
Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 21.000.000 328.073 3.155.249 2.700.219 – 27.183.541

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2016 e 2015 (em reais)
1. Contexto Operacional: A COMPREV SEGURADORA S/A (atual denominação da 
COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A) é uma Sociedade Anônima de capital 
fechado, constituída pela Assembleia de Constituição de 04/07/2011, com sede na 
Avenida Mem de Sá, 247/1° andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro (RJ), e tem por objeto 
social a exploração das operações de Seguro de Danos e de Pessoas, na forma defi-
nida da legislação vigente. A Companhia está autorizada a operar no Seguro DPVAT 
através da carta SUSEP nº 177/2011/SUSEP-SEGER, de 14 de dezembro de 2011, 
atuando a partir de janeiro de 2012, conforme Termo de Adesão ao Consórcio do Se-
guro DPVAT assinado em 03/10/2011, no qual a Companhia participa com percentual 
definido de acordo com seu Patrimônio Líquido. A Companhia é também acionista da 
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, conforme Termo de Adesão ao 
Acordo de Acionistas celebrado em 21/12/2011. No ano de 2016, a Seguradora reduziu 
o seu percentual de participação nos consórcios do seguro DPVAT para 0,75305, con-
forme Circular Presi 049/2016, (0,76747 em 2015 conforme Circular Presi – 046/2015 de  
03/12/2015). a) Atendimento DPVAT: Nesse exercício a Companhia regulou 12.635 
processos (39.377 em 2015), sendo pagos 15.801 de indenização do Seguro DPVAP, 
pela Seguradora Líder (30.511 em 2015). Essas regulações ocorreram em seus 14 
pontos de atendimentos no território nacional, contribuindo para facilitar ainda mais o 
acesso da população ao serviço gratuito nesse importante seguro social. b) Região da 
Federação em que Opera: A Companhia está autorizada pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, a operar em todo Território Nacional. 2. Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As presentes Demonstrações Con-
tábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela SUSEP, no que não 
contrariem a Circular n° 517 de 30 de julho de 2015, a Companhia não identificou dife-
renças em práticas anteriores adotadas no Brasil, aplicáveis às Seguradoras Supervi-
sionadas pela SUSEP, que requeressem ajustes contábeis nas demonstrações contá-
beis. A Diretoria da Companhia através de reunião realizada em 30 de janeiro de 2017 
autorizou a emissão das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016. 
3. Principais Práticas Contábeis: (a) Apuração do Resultado: É apurado pelo regi-
me de competência, que estabelece que as receitas e despesas sejam incluídas na 
apuração do resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente quan-
do se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. b) Aplicações 
– Títulos e Valores Mobiliários: As aplicações estão classificadas e avaliadas seguin-
do os seguintes critérios. b.1) Títulos para Negociação – Incluem os títulos e valores 
mobiliários adquiridos, com o objetivo de serem negociados frequentemente de forma 
ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, onde os ganhos e as perdas realiza-
das e não realizadas sobre esses títulos são reconhecidos diretamente no resultado. 
b.2) Títulos Mantido até o Vencimento – Incluem os títulos e valores mobiliários para 
os quais a Administração possui a intenção e a capacidade financeira para manter até 
o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos 
auferidos. A capacidade financeira é  definida pela existência de reservas, provisões e 

fundos, expressos na mesma moeda, e exigíveis em prazo igual ou superior ao venci-
mento dos correspondentes títulos. b.3) Títulos Disponível para venda – Incluem os 
títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias descritas nos itens 
(b.1) e (b.2). Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os seus 
rendimentos auferidos reconhecidos na demonstração de resultado e, os ganhos e as 
perdas decorrentes das variações do valor de mercado ainda não realizados, reconhe-
cidos em conta especifica do patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos 
tributários. Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos mediante a 
identificação específica na data de negociação na demonstração do resultado, em 
contrapartida de conta especifica do patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes 
efeitos tributários. c) Estimativas Contábeis: A elaboração das Demonstrações Con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Adminis-
tração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e 
passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos esti-
mados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Compa-
nhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. d) Outros Créditos 
Operacionais: Refere-se, basicamente, a recebimento da Seguradora Líder do Con-
sórcio do Seguro DPVAT S/A, a título de 50% do resultado da participação no consórcio 
DPVAT, ressarcimento (RCO) pelos serviços de  cadastro e regulação dos processos 
de sinistro DPVAT. e) Investimentos: O investimento na Seguradora Líder é avaliado 
pelo custo de aquisição. f) Redução ao Valor Recuperável - Ativos Financeiros (In-
cluindo Recebíveis): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do 
resultado tem seu valor recuperável avaliado sempre que apresente indícios de perda. 
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há evidência que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo nos fluxos de caixa. 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no mínimo semestralmen-
te para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. A redução do valor recu-
perável de ativos (impairment) é determinada quando o valor contábil residual exceder 
o valor de recuperação, que será o 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. g) Imobilizado/Intan-
gível: O imobilizado e intangível estão contabilizados seguindo-se o critério de partici-
pação no convênio com a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e, da 
mesma forma, a depreciação e amortização, exceto os veículos próprios que estão 
registrados pelo custo de aquisição. A depreciação está sendo calculada pelo método 
linear com base na taxa permitida pela legislação em vigor. h) Ativos e Passivos Cir-
culantes e Não Circulantes: Os direitos e as obrigações são demonstrados pelos 
valores calculáveis e realizáveis, incluindo os rendimentos, os encargos e as variações 
monetárias incorridas até a data do balanço, quando aplicáveis. A classificação de 
curto e longo prazo obedece aos artigos 179 e 180 da Lei nº 6.404/76, alterados pela 
Lei Nº 11.638. i) Provisões Técnicas - Seguros: Constituída em montante considerado 
suficiente pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, para fazer face 
a cobertura de eventuais perdas, sendo atualizada até a data do balanço, observada a 
natureza de cada contingência e apoiada na opinião do seu consultor atuarial. A Com-

Nota 2016 2015
Passivo Circulante 59.406.095 43.372.549
Obrigações a Pagar 9 1.470.958 786.827
Financiamentos – 8.000
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 9.823 22.605
Encargos Trabalhistas 14.597 –
Impostos e Contribuições 10 515.690 412.768
Outras Contas a Pagar 1.123 1.285
Débitos com Operações de Seguros
  e Resseguros 11 267.763 803.366
Depósito de Terceiros 4.970 –
Provisões Técnicas Seguros 13 57.121.171 41.337.698
Patrimônio Líquido 14 27.183.541 26.283.835
Capital Social 21.000.000 21.000.000
Reservas de Capital 328.073 328.073
Reservas de Lucros 3.155.249 2.149.846
Outros Resultados Abrangentes 2.700.219 2.805.916
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 86.589.636 69.656.384

Em 31 de dezembro de 2016. Composição da Carteira Valor Valor de Ajuste 
Mantidos até o vencimento Vencimento Quantidade de custo  Mercado mercado
Título de Capitalização Banco do Brasil 28/07/2019 30 147.700 125.914 (21.786)
Total de títulos mantidos até o Vencimento 147.700 125.914 (21.786)
Para Negociação . Fundos de Investimento
FI BB INSTITUCIONAL RF 21.744,304631 155.847 155.847 –
FIA CSHG RLPREV 4.247.631,55647 8.833.016 8.833.016 –
FI CSHG SOBERANO RF 4.145.196,03518 11.024.434 11.024.434 –
FI BB RF DPVAT 9.099.388,0103830 16.966.524 16.966.524 –
FI BRADESCO RF DPVAT 6.468.769,4835482 11.969.022 11.969.022 –
FI CEF RF DPVAT 3.572.182,6050035 5.938.879 5.938.879 –
FI ICATU RF DPVAT 1.825.439,1313101 2.988.780 2.988.780 –
FI ITAU RF DPVAT 93.576,2272512 1.728.247 1.728.247 –
FI MAPFRE RF DPVAT 34.692,2989060 5.315.890 5.315.890 –
FI SAFRA RF DPVAT 39.484,7764077 6.700.751 6.700.751 –
FI PORTO SEGURO RF DPVAT 27.121,3145200 3.509.641 3.509.641 –
FI SANTANDER DPVAT 15.603,8268178 2.016.154 2.016.154 –
Total de títulos para negociação 77.147.185 77.147.185 –
Disponíveis para venda
FII TAURUS PATRIMONIUM 3.290.983,94152036 7.255.947 7.255.947 –
Total de títulos disponíveis para venda 7.255.947 7.255.947 –
Total de aplicações em 31 de dezembro de 2016 84.550.832 84.529.046 (21.786)

Em 31 de dezembro de 2015. Composição da Carteira Valor Valor de Ajuste 
Mantidos até o vencimento Vencimento Quantidade de custo  Mercado mercado
Títulos de capitalização – Banco do Brasil 09/07/2017 30 150.000 138.354 (11.646)
Para Negociação . Fundos
FI BB INSTITUCIONAL RF 21.744,304631 137.460 137.460 –
FIA CSHG RLPREV 4.247.631,55647 7.078.688 7.078.688 –
FI CSHG SOBERANO RF 5.248.959,58694 12.301.573 12.301.573 –
FI BB RF DPVAT 7.621.802,3724899 12.438.614 12.438.614 –
FI BRADESCO RF DPVAT 7.302.951,1569409 11.809.607 11.809.607 –
FI CEF RF DPVAT 2.438.813,4041676 3.536.870 3.536.870 –
FI ICATU RF DPVAT 1.720.415,6173240 2.468.040 2.468.040 –
FI ITAU RF DPVAT 150.996,2458926 2.451.231 2.451.231 –
FI MAPFRE RF DPVAT 15.152,1479776 2.047.451 2.047.451 –
FI SAFRA RF DPVAT 23.722,0200827 3.516.536 3.516.536 –
FI PORTO SEGURO RF DPVAT 19.018,8999384 2.125.260 2.125.260 –
FI SANTANDER DPVAT 8.485.8750752 955.644 955.644 –
Total de títulos para negociação 60.866.974 60.866.974 –
Disponível para venda - Fundo
FII TAURUS PATRIMONIUM 3.029.554,16479000 6.886.914 6.886.914 –
Total de títulos disponíveis para venda 6.886.914 6.886.914 –
Total de aplicações em 31 de dezembro de 2015 67.903.888 67.892.242 (11.646)

5. Outros créditos operacionais: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos
a rubrica como segue: 2016 2015
Consórcio DPVAT   666.567 666.461
Consórcio DPVAT – Cadastro 19.478 –
Consórcio DPVAT – PIS/COFINS 13.861 17.250
Consórcio DPVAT – Regulação 57.811 –
Total 757.717 683.711

6. Investimentos: Os investimentos referem-se à participação acionária de 1,04549% 
(1,04848% em 2015) na Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 
7. Imobilizado: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como
segue: 2016 2015
Equipamentos 102.906 94.573
Software 11.694 11.918
Móveis 28.257 26.019
Veículos 574.587 574.810
Refrigeração 8.008 6.594
Benfeitorias em imóveis de terceiros 95.682 85.600
(-) depreciação (368.638) (232.184)
Total 452.496 567.330

8. Intangível: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como
segue: 2016 2015
Desenvolvimento de software 134.251 85.050
(-) amortização (22.333) (14.716)
Total 111.918 70.334

9. Obrigações a pagar: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica
como segue: 2016 2015
Dividendos a pagar 975.979 497.411
Participações dos administradores a pagar 411.239 280.637
Participações dos empregados a pagar 40.833 280.637
Aluguéis  5.774 5.172
Honorários, remunerações e gratificações a pagar  5.254 –
Serviços de terceiros a pagar 26.984 3.285
Outras 4.895 322
Total 1.470.958 786.827

10. Impostos e contribuições: Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos 
a rubrica como segue:

2016 2015
Imposto de Renda 267.809 215.697
Contribuição Social 234.021 179.821
Cofins 11.923 14.839
Pis 1.937 2.411
Total 515.690 412.768

11. Débitos com operações de seguros e resseguros: Considerando a relevância de 
seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

2016 2015
Contas a pagar 30.087 606.480
Contas a pagar DPVAT 237.676 196.886
Total 267.763 803.366

12. Créditos com pessoas ligadas: Considerando a relevância de seu saldo, 
detalhamos a rubrica como segue:
  2016 2015
Ativo circulante
Fundos de investimentos 7.255.947 6.886.914
Passivo circulante
Participações dos administradores a pagar 411.239 280.637
Dividendos a pagar 975.979 497.411
Resultado
Receitas financeiras 172.605 186.907
Remuneração dos administradores 411.239 280.337
13. Provisões técnicas seguros: a) Constituição: As provisões técnicas aplicáveis 

às sociedades seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP, a operar em seguros e/ou plano de previdência complementar aberta, são 
constituídas de acordo com as disposições das Resoluções CNSP n° 319/14 e 321/15 
e, Circulares SUSEP 517/15, em conformidade com Nota Técnica Atuarial – NTA. As 
Provisões Técnicas apresentadas são oriundas do convênio DPVAT distribuído de 
acordo com o percentual de participação administrado pela Seguradora Líder do 
Consórcio do Seguro DPVAT. Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos 
a rubrica como segue:

2016 2015
Provisões de sinistros ocorridos, mas não avisados 45.210.367 26.269.616
Provisões para despesas administrativas 438.183 300.265
Provisões de sinistros a liquidar – administrativas 2.147.174 2.884.907
Provisões de sinistros a liquidar – judiciais 9.325.447 11.882.910
Total 57.121.171 41.337.698
b) Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados: 2016 2015
Saldo no início do exercício 26.269.616 16.499.501
Adições 24.628.121 12.760.673
Baixas (5.687.370) (2.990.558)
Saldo no fim do exercício 45.210.367 26.269.616
c) Provisão de sinistros a liquidar: 2016 2015
Saldo no início do exercício 14.767.817 16.054.844
Adições 6.170.363 3.278.712
Baixas (9.465.559) (4.565.739)
Saldo no fim do exercício 11.472.621 14.767.817

14. Patrimônio líquido. a) Capital Social: O Capital Social da Companhia é de 
R$ 21.000.000 totalmente integralizado, e está representado por 21.000.000 de ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. b) Reservas de Capital: Constituída pelo 
valor original dos rendimentos das aplicações financeiras dos recursos aportados pelos 
acionistas quando da constituição da Companhia, e apurado no período de 04/07 
a 21/09/2011, que antecedeu a autorização para funcionamento concedida através 
da Portaria SUSEP nº 4.198, de 12/09/2011, sendo o registro na JUCERJA efetivado 
em 21/09/2011. c) Reserva Legal: É constituída em conformidade com a Lei das 
Sociedades Anônimas, com base de 5% do lucro líquido do exercício até atingir 20% do 
capital. d) Retenção de Lucro: O saldo remanescente da conta de Lucros acumulados 
foi transferido para esta conta, observando a nova Lei 11.638/07. e) Dividendos: Em 
2016, a Companhia distribuiu dividendos no valor de R$ 2.214.477. 15. Destinação do 
lucro líquido do exercício: O resultado líquido do exercício no montante total é de 
R$ 4.109.387 e foi assim destinado: a) R$ 205.469 equivalentes a 5% à constituição 
da Reserva Legal; b) R$ 410.939 como bonificação aos Diretores pelos resultados 
alcançados; c) R$ 975.979 para Dividendos Mínimos Obrigatórios, e d) R$ 2.517.000 
para a constituição da Reserva de Lucros a Destinar. 16. Patrimônio líquido ajustado 
e capital mínimo requerido: Nos termos das Resoluções CNSP nº 321/15 o capital 
mínimo requerido (CMR) para funcionamento das sociedades seguradoras, a partir de 
1º de janeiro de 2014, é considerado pelo maior entre o capital base e o capital de risco. 
Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos identificados 
na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado deverá 
ser aferida em relação ao maior dos valores entre os capitais base e de risco e a 
margem de solvência calculada na forma estabelecida pela Resolução CNSP nº 
321/15, conforme demonstrado abaixo para a data base de 31/12/2016 e 31/12/2015:

2016 2015
Patrimônio Líquido Contábil  27.183.541 26.283.835
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (11.915) (9.639)
Ativos intangíveis (111.918) (70.334)
Investimentos (215.599) (214.801)
Patrimônio Líquido Ajustado A 26.884.109 25.989.061
Capital Base  15.000.000 15.000.000
Capital Base por Risco de Crédito 3.215.642 7.560.068
Capital Base por Risco Operacional 214.603 218.143
Capital de Risco  3.430.245 7.778.211
Capital Mínimo Requerido B 15.000.000 15.000.000
Suficiência de capital  11.844.109 10.989.061

As deduções do Patrimônio Líquido estão de acordo com o disposto na Resolução 
CNSP nº 321/15. 17. Detalhamento das contas da demonstração do resultado: 
Considerando a relevância de seus saldos 2016 2015
Sinistros ocorridos (27.455.900) (28.220.439)
Indenizações avisadas consórcio DPVAT (12.737.520) (18.867.355)
Despesas com sinistros de seguros consórcio DPVAT (5.547.877) (6.680.532)
Variação da provisão de sinistros, mas não avisados  (9.170.503) (2.672.552)
Outras receitas e despesas operacionais 1.513.001 1.442.258
Outras receitas operacionais consórcio 7.083.244 11.735.796
Outras despesas operacionais consórcio (4.857.188) (9.579.997)
Despesas diversas consórcio (680.506) (689.480)
Outras (32.549) (24.061)
Despesas administrativas (2.396.492) (1.954.956)
Pessoal (1.089.905) (569.769)
Serviços de terceiros (423.552) (305.104)
Localização e funcionamento (471.141) (434.307)
Despesas com donativos e contribuições (66.095) (42.834)
Publicações (219.442) (481.735)
Outras (126.356) (121.207)
Despesas com tributos (1.190.339) (864.879)
Impostos (20.329) (19.235)
Contribuições (1.021.483) (753.041)
Taxa de fiscalização (148.527) (92.603)
Receitas financeiras 10.298.230 5.084.786
Títulos de renda fixa – Derivativos 6.886.327 4.612.871
Consórcio – DPVAT 228.471 237.706
Fundos de investimentos 3.172.089 226.904
Outras 11.343 7.305
Despesas financeiras (7.016.588) (4.800.798)
Operações de seguros (6.904.325) (4.728.575)
Custódia de títulos (88.081) (71.262)
Outras despesas (24.182) (961)
18. Garantias das Provisões técnicas de seguros: A parcela do ativo vinculado 
diretamente às provisões técnicas é de R$ 57.133.888 (R$ 41.349.253 em 2015) 
referente a aplicações em quotas de fundos de investimento. 19. Ramos de Atuação 
da Seguradora: Os ramos de atuação da Companhia, prêmios ganhos, sinistros 
retidos e índices de sinistralidade estão assim demonstrados:
Ramos Prêmios Ganhos Sinistros Retidos Sinistralidade (%)
DPVAT 32.030.282 (27.455.900) 86%
20. Conciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido: 2016 2015
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 6.901.048 4.400.895
Base de cálculo após as compensações 6.901.048 4.400.895
Despesas de IRPJ/CSLL do ano corrente (3.202.600) (1.877.859)
Alíquota efetiva 46% 43%
21. Gerenciamento de Riscos: Os principais riscos que a Companhia está sujeita 
são os riscos de taxas de juros, de crédito e de liquidez. A Companhia é uma 
controlada da COMPREV PARTICIPAÇÕES S/A e, consequentemente, utiliza-se da 
estrutura de gerenciamento de riscos desta Holding, administrando seus riscos de 
forma corporativa. A Administração desses riscos contempla uma série de políticas e 
estratégias consideradas adequadas pela Administração. Essas políticas e estratégias, 
além de serem reavaliadas frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação 
tempestiva da adequação das aplicações financeiras comparadas aos vencimentos 
dos passivos. A COMPREV PARTICIPAÇÕES S/A (Holding do grupo Comprev) 
assumiu toda a estrutura de controles da Comprev Vida e Previdência S/A (Atual 
denominação da União Previdenciária Cometa do Brasil – Comprev), após obter o seu 
controle acionário. Com isso, possui um sistema de controles internos que se destina 
a garantir que as políticas e estratégicas estão sendo cumpridas, de maneira que os 
resultados obtidos estejam de acordo com os objetivos definidos pela Administração 
da Holding. Quanto ao seguro DPVAT, a análise de riscos segue os parâmetros da 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
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continuação

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demontrações Contábeis: Aos Diretores e Administradores da COMPREV SEGURADORA S/A. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da COMPREV SEGURADORA S/A., que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPREV SEGURADORA S/A. em 
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas.  Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Companhia é res-
ponsável por essas outras informações que compreende o Relatório da Administração, obtido antes da data deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, 
de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
nas outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Seguradoras supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continui-
dade operacional.  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstra-
ções contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017. CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5.

Parecer Atuarial. Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2017. à Comprev Seguradora S.A., Avenida Mem de Sá nº 247 - Parte, Centro - Rio de Janeiro - RJ. Ref: Provisões Técnicas - Dezembro/2016. Prezados Senhores, Informamos a V.Sas. que não 
houve a necessidade de constituição de Provisões Técnicas para o mês de Dezembro de 2016 devido a não subscrição de apólices e ou planos nesse período. Ressaltamos que a Seguradora ainda não possui planos/seguros aprovados pela SUSEP para 
a sua comercialização. No mais, encontramos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e/ou solicitações que se façam necessárias. Atenciosamente, O&F Consultoria Atuarial.

A Administração                                                                            nivaldo Freire Felix - Contador - CRC-RJ 053788/O1                                                                            Fabiana Silva de Oliveira - Atuário - MIBA 1302 
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Meirelles: Brasil está na direção certa 
para recuperar grau de investimento
Ministro da Fazenda reconhece que processo vai ‘demandar um pouco mais de tempo’. Titular da 
pasta destaca que medidas microeconômicas têm a intenção de facilitar o ambiente de negócios

Após participar de 
evento do ban-
co BTG Pactual, 
que contou com a 

presença de cerca de 2 mil 
pessoas, o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
afirmou ontem que o Brasil 
está na direção certa para 
voltar a ter o grau de in-
vestimento das agências de 
classificação de risco, mas 
reconheceu que este é um 
processo que vai “demandar 
um pouco mais de tempo”.

“Estamos no caminho 
certo, é questão de tempo, 
tudo isso vai acontecer”, 
disse o ministro. “As agên-
cias de rating, correta-

mente, são conservadoras. 
Normalmente, elas não têm 
pressa. Eu faço o meu tra-
balho, o meu dever de casa 
e eu deixo que as agências 
façam o trabalho delas. Na 
hora certa elas vão reconhe-
cer”, acrescentou Meirel-
les, ressaltando que teve a 
felicidade de fazer parte do 
governo, como presidente 
do Banco Central, quando 
o Brasil ganhou o grau de 
investimento das principais 
agências.

Meirelles falou aos parti-
cipantes do evento, a maio-
ria deles investidores e 
empresários, sobre as refor-
mas estruturais e as medi-

das microeconômicas que 
o governo tem preparado. 

O ministro destacou que 
muitas das medidas têm a 
intenção de facilitar a pro-
dutividade e o ambiente de 
negócios no Brasil, citando 
como exemplo a redução 
do tempo de registro de 
empresas para três dias. 
Segundo ele, em muitos paí-
ses, o nível de renda média 
per capita está diretamente 
ligado à facilidade de pro-
duzir.

Meirelles evitou cravar 
se o país saiu ou não da 
recessão, preferindo dizer 
que os brasileiros estão 
sentido, hoje, os efeitos 

da crise, como o nível de 
desemprego ainda elevado. 
“Há uma certa defasagem 
do emprego em relação à 
economia. Vamos come-
çar a ver uma melhora do 
emprego mais à frente”, 
disse. 

Ressaltou, no entanto, 
que alguns indicadores 
de atividade já estão rea-
gindo, dando como exem-
plo o fluxo de transporte 
de carga nas estradas que 
cobram pedágio.

O governo deve ter uma 
proposta pronta este ano 
para a reforma tributária 
no Brasil, disse a jornalis-
tas o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles, res-
saltando que no momento 
o governo não pensa em 
recriar a CPMF como uma 
alternativa para aumentar 
a arrecadação federal. 

“O que existe é o início de 
um trabalho de uma comis-
são que vai estudar a reforma 
tributária no país”, afirmou 
Meirelles. O ministro des-
tacou que o assunto sobre 
a estrutura tributária brasi-
leira é complexo e envolve 
Estados e municípios e pre-
cisa ser debatido e discutido. 
O objetivo é melhorar essa 
estrutura, destacou. 

Na palestra durante o 
almoço do evento promo-

vido pelo BTG Pactual, o 
andamento das reformas 
econômicas foi um dos 
temas de suas apresenta-
ções, com destaque para 
o ajuste fiscal e a reforma 
da Previdência. Meirelles 
ressaltou ainda o objetivo 
do governo de fazer uma 
série de reformas microe-
conômicas, para melhorar o 
ambiente de negócios, esti-
mular investimentos e atrair 
estrangeiros. 

No caso do Imposto de 
Renda, o ministro ressaltou 
que o governo ainda não 
tomou uma decisão sobre 
o reajuste da tabela e está 
avaliando a questão. 
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Cinco dos nove grupos que integram índice 
têm taxas maiores de janeiro para fevereiro 

Cinco dos nove gru-
pos que integram o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo - 15 (IPCA-
15) registraram taxas maio-
res de variação na passagem 
de janeiro para fevereiro, 
segundo os dados divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os resultados foram 
maiores em Habitação (de 
-0,22% em janeiro para 
0,18% em fevereiro), Arti-
gos de residência (de -0,23% 
para 0,34%), Saúde e cuida-
dos pessoais (de 0,48% para 
0,83%), Educação (de 0,18% 
para 5,17%) e Comunicação 
(de 0,49% para 0,84%).

Na direção oposta, os 

resultados foram mais 
comportados em Alimen-
tação e bebidas (0,28% 
para -0,07%), Vestuário 
(de -0,18% para -0,31%), 
Transportes (de 0,71% para 
0,66%) e Despesas pessoais 
(de 0,76% para 0,37%). No 
período, o IPCA-15 acelerou 
de 0,31% para 0,54%. 

O presidente Michel 

Temer destacou o resultado 
do Índice. A menção foi feita 
durante a apresentação do 
porta-voz Alexandre Parola 
programada para comentar a 
aprovação de Alexandre de 
Moraes pelo Senado Fede-
ral como novo ministro do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). A iniciativa de 
comentar o IPCA-15 soma-

-se a várias outras em que 
Temer tem tratado de enfa-
tizar que os indicadores da 
economia apresentam sinais 
de melhora.

“O Presidente da Repú-
blica observa que a divulga-
ção, ontem, do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo,para o mês de 
fevereiro confirma a ten-

dência de queda da infla-
ção, que converge consis-
tentemente para o centro 
da meta determinada para o 
ano de 2017, ou seja, 4,5% 
ao ano”, afirmou Parola. “A 
taxa de 0,54% (do IPCA-15) 
é a mais baixa em cinco anos 
e traz o IPCA acumulado 
em 12 meses para 5,02%”, 
completou.
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Arrecadação em janeiro soma R$ 137,392 bi, 
aumento de 0,79% ante mesmo mês de 2016

A arrecadação de impos-
tos e contribuições federais 
somou R$ 137,392 bilhões 
no primeiro mês de 2017, 
um aumento real (já des-
contada a inflação) de 0,79% 
na comparação com igual 
mês de 2016. Em relação a 
dezembro, houve aumento 
de 7,26%.

Entre as razões para o 
aumento no recolhimento 
de impostos está uma arre-
cadação extraordinária de R$ 
487 milhões com ganho de 
capital na alienação de bens. 

Duas grandes operações 
financeiras que ocorreram no 
mês de janeiro podem estar 

relacionadas a esse resultado, 
ambas no setor de energia. 
O leilão de privatização da 
Celg, distribuidora de ener-
gia goiana, ocorreu no fim 
de novembro, mas a liqui-
dação da operação foi em 30 
de janeiro. O vencedor foi 
a italiana Enel, que pagou 
R$ 2,187 bilhões. Já a chi-
nesa State Grid gastou R$ 
14,19 bilhões para adquirir 
o controle da CPFL Ener-
gia em 23 de janeiro. Agora, 
a companhia pretende com-
prar as ações da CPFL ainda 
no mercado. 

Além disso, as receitas 
administradas por outros 

órgãos subiram 60,86% em 
janeiro, passando de R$ 3,242 
bilhões no mesmo mês de 
2016 para R$ 5,494 bilhões 
no primeiro mês deste ano. 

O resultado veio den-
tro do intervalo de expec-
tativas de 20 casas ouvidas 
pela reportagem, que ia de R$ 
124,500 bilhões a R$ 138,500 
bilhões, com mediana de R$ 
136,335 bilhões. 

O pagamento de royal-
ties foi fundamental para 
o resultado da arrecada-
ção do governo no mês de 
janeiro. Sem a contribuição 
das receitas administradas 
por outros órgãos que não a 

Receita Federal, a arrecada-
ção da União teria registrado 
queda real de 0,75% em rela-
ção a janeiro do ano passado.

No mês passado, o governo 
arrecadou R$ 5,494 bilhões 
em receitas administradas 
por outros órgãos, caso dos 
royalties de petróleo, alta de 
60,86%. Somente os royalties 
renderam R$ 5,129 bilhões, 
aumento de 69,68%. Já as 
outras rubricas renderam 
R$ 365 milhões, queda de 
7,05%.

À Receita Federal, cabe a 
administração de impostos, 
contribuições e taxas, mas 
não a de royalties, por exem-

plo. Em janeiro do ano pas-
sado, o governo havia arre-
cadado R$ 3,415 bilhões em 
receitas administradas por 
outros órgãos, sendo R$ 
3,023 bilhões em royalties e 
R$ 393 milhões com outras 
rubricas

O chefe do Centro de Estu-
dos Tributários da Receita 
Federal, Claudemir Mala-
quias, disse que a arrecada-
ção de royalties em janeiro 
deste ano voltou ao nível 
normal, retomando o pata-
mar anterior a 2016, que foi 
mais baixo do que a média. 
“O valor estava muito baixo 
em 2016”, afirmou. Ele não 

explicou se o aumento estava 
relacionado à alta do preço 
de petróleo ou à valorização 
do real frente o dólar.

No fim do ano passado, 
o governo anunciou que iria 
arrecadar R$ 800 milhões 
com a venda do óleo prove-
niente do campo de Libra e 
de áreas contíguas a cam-
pos do pré-sal em 2017. A 
estimativa considerava os 
valores retroativos dos anos 
de 2015 e 2016 e a projeção 
para este ano, pois a política 
de comercialização de óleo 
e gás natural pertencentes à 
União foi aprovada apenas 
em dezembro.


