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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – JUNHO DE 2019
A Administração da Seguradora Líder (“Seguradora”) submete à apreciação
de seus acionistas, seguradoras consorciadas e sociedade, o Relatório da
Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes, do resumo do Relatório do Comitê
de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao período findo em 30
de junho de 2019.

Destaques econômicos da Seguradora Líder
A Seguradora Líder, como administradora do Consórcio, apresentou lucro
líquido no primeiro semestre de R$ 98 mil (R$ 708 mil, no primeiro semestre de
2018). O lucro por ação foi de R$ 6,53 no primeiro semestre de 2019 (R$ 47,20,
no primeiro semestre de 2018).
Os ativos totalizam R$ 337,6 milhões, em 30 de junho de 2019 (R$ 254,0 milhões,
em 31 de dezembro de 2018); e o patrimônio líquido é de R$16,1 milhões, em
30 de junho de 2019 (R$ 16,8 milhões, em 31 de dezembro de 2018).
De acordo com o estatuto, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos
obrigatórios de 25%, calculados sobre o lucro líquido ajustado, os quais são
determinados por ocasião do encerramento do exercício.

Desempenho operacional do Consórcio do Seguro DPVAT
•

Arrecadação e Bilhetes processados – Consórcio DPVAT

Os recursos para pagamento do Seguro DPVAT são assegurados por lei e
obtidos por meio da cobrança anual aos proprietários de veículos
automotores, uma única vez, junto à cota única ou à primeira parcela do
IPVA, ou no licenciamento, para os veículos isentos do imposto.
Os prêmios tarifários e os percentuais de repasse dos prêmios arrecadados,
inclusive para constituição de provisões técnicas, são determinados pelo CNSP
e divulgados pela SUSEP.
Os prêmios tarifários variam de acordo com a categoria do veículo. Dessa
forma, conforme Resolução CNSP nº 332/2015 e alterações, e a Resolução
CNSP nº 371/2018, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019, os prêmios
tarifários arrecadados relativos às categorias do DPVAT, quais sejam, 1, 2, 3, 4,
8, 9 e 10, são assim distribuídos:
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Adicionalmente ao prêmio tarifário do seguro, é cobrado o valor de R$ 4,15
(quatro reais e quinze centavos), a título de custo da emissão do bilhete do
Seguro DPVAT, bem como dos formulários do CRLV (Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo) e CRV (Certificado de Registro de Veículo), em
atendimento ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 12 da Lei nº 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, incluídos pelo artigo 30 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de
2009.
Os prêmios tarifários são obtidos, com base em critérios adotados pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), considerando-se estimativas
de sinistralidade, o princípio da solidariedade entre os segurados, os repasses
previstos em lei ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), as despesas administrativas, as despesas de
corretagem, a constituição de provisões técnicas e a margem de resultado
das seguradoras integrantes do Consórcio que administra o sistema. Conforme
Resolução CNSP nº 332/2015 e alterações, e a Resolução CNSP nº 371/2018,
com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019, as dotações do prêmio ficam
assim distribuídas:
DOTAÇÕES

CNSP 351/2017 CNSP 371/2018
Ano 2018

Ano 2019

SUS

45,00%

45,00%

DENATRAN

5,00%

5,00%

Despesas Gerais

6,90%

11,87%

Prêmio Puro + IBNR

40,50%

36,12%

Margem de Resultado

2,00%

2,00%

Corretagem

0,60%

0,01%

Total

100,00%

100,00%
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No primeiro semestre, a arrecadação bruta do Consórcio foi de R$ 1,4 bilhão,
com o processamento de 43.813.231 bilhetes do Seguro DPVAT, o que,
comparado ao acumulado até o mês de junho de 2018, representa uma
redução de 54,8% na arrecadação bruta, conforme NE 19 (a) e um acréscimo
de 4,4% na quantidade de bilhetes.
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O Seguro DPVAT é uma importante fonte de receita para a união, do total
arrecadado por ano, 45% são destinados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS),
para custeio da assistência médico-hospitalar às vítimas de acidentes de
trânsito; e 5% vão para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), para
a realização de campanhas e outras iniciativas no âmbito da Política Nacional
de Trânsito.
A parcela destinada ao FNS ficou em R$ 630,9 milhões, no primeiro semestre de
2019 (R$ 1.393 milhões, no primeiro semestre de 2018) e a do Denatran em R$
70,1 milhões (R$ 154,7 milhões, no primeiro semestre de 2018). Esses valores
seguem diretamente da rede bancária arrecadadora para os cofres da União,
sem passar pelo caixa da Seguradora Líder. O montante arrecadado e os
respectivos repasses foram impactados pela redução de 63,3%, em média, do
prêmio tarifário do Seguro DPVAT em 2019, conforme determinado pela
Resolução CNSP nº 371/2018, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019.
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•

Principais características do Seguro DPVAT

a) Beneficia motoristas, passageiros ou pedestres, independentemente do
b)
c)
d)
e)

f)
•

número de envolvidos, incluindo estrangeiros que estejam em território
nacional.
Cobre acidentes de trânsito ocorridos em todo o território nacional.
Indeniza ou reembolsa individualmente todas as vítimas do acidente,
transportadas ou não, de maneira simples, gratuita e sem a
necessidade de intermediários.
Indeniza independentemente de comprovação de quitação do
seguro ou da culpa do condutor. Entretanto, no caso de
inadimplência, somente o proprietário do veículo não é indenizado.
Admite que a solicitação de indenização por morte e reembolso de
DAMS (Despesas de Assistência Médica e Suplementares) seja feita até
3 anos após o registro do acidente. No caso de invalidez permanente,
o prazo é contado a partir da ciência inequívoca da invalidez
permanente.
Vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Cobertura e indenizações – Consórcio DPVAT

O Seguro DPVAT é um relevante instrumento de proteção social dos mais de
208 milhões de brasileiros, oferecendo cobertura abrangente para todas as
vítimas de acidentes de trânsito registrados em território nacional.
Os valores de limite de indenizações foram criados pela Lei nº 6.194/1974 e
atualizados de acordo com a Lei nº 11.482/2007. Os beneficiários têm até 3
anos para dar entrada no pedido de indenização, dentro das três coberturas
previstas em lei: morte, com indenização de R$13.500 (treze mil e quinhentos
reais); invalidez permanente, com indenização de até R$13.500 (treze mil e
quinhentos reais); e reembolso de despesas de assistência médica e
suplementares (DAMS), que pode chegar a R$ 2.700 (dois mil e setecentos
reais).
No primeiro semestre de 2019, foram pagas 155.032 indenizações a
acidentados de trânsito e seus beneficiários nas três coberturas previstas em
lei, correspondendo a R$ 654,3 milhões. A maior parte dos pagamentos (66%)
foi para casos de invalidez permanente, com 103.068 beneficiários. As
indenizações por morte representaram 12% do total, com 18.841 casos,
enquanto os reembolsos por despesas de assistência médica e suplementares
(DAMS) chegaram a 33.123, cerca de 22% dos pagamentos.
A categoria de motocicletas continuou à frente do número de acidentes com
vítimas indenizadas. No primeiro semestre de 2019, foram 119.055 pagamentos,
ou seja, 77% do total indenizado. Os automóveis ficaram em segundo lugar,
com 26.481 indenizações. Os motoristas recebem a maior parte dos
pagamentos, 88.542, seguidos pelos pedestres, com 46.866.
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6.065

Automóveis
17,08%

13.831
6.585
164
612
107

Ciclomotores
0,57%

24.957

Motocicletas

84.557
9.541

76,79%

1.937
4.068
2.608
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5,56%
-
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Morte

Os homens receberam 75% das indenizações do Seguro DPVAT, enquanto as
mulheres receberam 25% das indenizações.
Por sexo:

75,4%
24,6%

Masculino

Feminino

Do total de pessoas que sofreram algum tipo de dano em acidentes de
trânsito, 46,6% estão na faixa etária entre 18 e 34 anos, a qual concentra a
maior parcela da população economicamente ativa do país.
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Acima de 65 anos

7.553

Entre 45 a 64 anos

35.678

Entre 35 a 44 anos

33.444

Entre 25 a 34 anos

40.677

Entre 18 a 24 anos

31.596

Entre 8 a 17 anos

4.758

Entre 0 a 7 anos

1.326

0

•
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Provisões técnicas e ativos garantidores – Consórcio DPVAT

O saldo dos ativos garantidores apresentou um incremento de 0,33% em
relação a dezembro de 2018, ao passo que as provisões técnicas apresentou
um incremento de 0,44% em relação a dezembro de 2018.
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Posicionamento estratégico
O Planejamento Estratégico Corporativo definido para o período 2018 a 2022
instituiu uma nova cultura de Gestão Estratégica na Seguradora. A Missão, a
Visão e os Valores reúnem os fundamentos da estratégia estabelecida.
Missão
Administrar com eficiência e transparência o seguro obrigatório de acidentes
de trânsito, propiciando à população o conhecimento pleno e o acesso
facilitado aos seus benefícios.

•

Visão
Ser reconhecida pela excelência e transparência na administração do seguro
de acidentes de trânsito.

•

•

Valores
ÉTICA - Fazer a coisa certa, com retidão.
TRANSPARÊNCIA - Dar divulgação e justificativa para as decisões tomadas.
SIMPLICIDADE - Descomplicar e ser acessível, empático e humano.
SUSTENTABILIDADE - Perpetuar a empresa em todas as dimensões.
COMPROMETIMENTO - Agir como dono.
MERITOCRACIA - Valorizar e reconhecer a performance e os resultados gerados.
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A Estratégia considera quatro temas essenciais:
Para os segurados e beneficiários: garantir o acesso simples, rápido
e humanizado ao pagamento, às indenizações e serviços do
DPVAT;

Para a Sociedade: fortalecer o reconhecimento da sociedade
brasileira do caráter social do Seguro DPVAT, e da competência e
legitimidade do Consórcio;

Para as consorciadas e acionistas:
operacional e geração de valor;

buscar

a

excelência

Para a Governança Corporativa e o Capital Humano da
Companhia: gerenciar os riscos, com governança corporativa
atuante, estimular o desenvolvimento dos empregados, valorar as
melhores performances e o aproveitamento interno das pessoas.
Cada um desses temas se desdobra em direcionadores que serão
monitorados a partir de indicadores e metas, de forma a garantir o
cumprimento das premissas.
O Seguro DPVAT é o seguro do trânsito com grande abrangência social que
incorpora a cultura da sustentabilidade em destaque na dimensão social. O
mercado segurador identificou os Princípios para Sustentabilidade em Seguros
(PSI) e a Seguradora, exercendo o seu papel consciente para o fato de que as
empresas atendem às tendências de mercado, identifica e atua com
observância às questões ambientais, sociais e de governança (ASG) em níveis
diferenciados de desenvolvimento e abrangência na sua operação.
Reforçamos esta atuação como signatários, desde 2012, dos Princípios de
Sustentabilidade em Seguros (PSI).
As questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG) permeiam
a estratégia da Seguradora. A adequada compreensão e integração deste
tema à estratégia e gestão dos negócios se mostra uma importante
ferramenta para a mitigação de riscos e aproveitamento de oportunidades de
negócio.
A revisão anual, envolvendo o ciclo 2019 – 2022, manteve a essência do que
havia sido estabelecido e agregou os aprendizados do exercício anterior, um
alinhamento mais consistente junto aos projetos estratégicos e um renovado
estímulo por metas mais desafiadoras, capazes de desenvolver resultados em
busca da garantia da sustentabilidade do Seguro DPVAT.
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Ações Estratégicas para o aprimoramento do Seguro DPVAT
A Seguradora realizou importante projeto de internalização de processos
chaves da Diretoria de Operações e TI, Diretoria Jurídica e Diretoria de Gestão
Estratégica e Riscos Combate à Fraude com o objetivo de aperfeiçoar,
gerenciar, otimizar e garantir melhores controles internos nas atividades
abaixo:
•

Internalização das atividades de revisão de perícia médica, análise e
aprovação de pagamentos associados à invalidez permanente. Uma
equipe da Seguradora Líder passou a responder pela análise de todo o
processo, de ponta a ponta, permitindo o aprimoramento dos prazos
de pagamento e garantindo indenizações mais justas;

•

Implantação do Projeto DigiPonta, em que a documentação dos
beneficiários é digitalizada nos pontos de atendimento. O resultado foi
a
redução
do
prazo
de
regulação
e
despesas
com
digitalização/guarda de documentos, além da padronização dos
processos e redução do prazo de liquidação dos sinistros;

•

Simplificação de documentos, com destaque para a criação do
Formulário de Pedido do Seguro DPVAT, que centraliza as principais
informações de vítimas/beneficiários para todas as coberturas do
Seguro, possibilitando mais agilidade na regulação e na liberação do
pagamento das indenizações;

•

Criação do aplicativo do Seguro DPVAT, que permite aos beneficiários
dar entrada no pedido de indenização diretamente na Seguradora
Líder. A plataforma digital também está disponível para agilizar a
abertura do processo por seguradoras consorciadas e corretores
parceiros. Até junho de 2019, foram mais de 100,9 mil downloads do
aplicativo. O download pode ser realizado através da Apple Store ou
Google Play.

•

Projeto piloto da Central de Atendimento (Atendimento Humanizado ao
Beneficiário), buscando ampliar o acesso aos beneficiários a dar
entrada no pedido de indenização diretamente na Seguradora Líder.

Para apoiar ações de aperfeiçoamento do modelo de gestão do Seguro
DPVAT, a Administração da Seguradora realizou, em parceria com consultoria
internacional, análise dos modelos de seguro obrigatório de 36 países. O
trabalho serviu de base para o desenvolvimento de documento com 19
propostas encaminhadas à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em
conjunto com a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e a
Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).
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Ganhos de eficiência na gestão financeira
Em 2018, foi implantada uma série de iniciativas com o objetivo de aumentar a
eficiência financeira, as quais trouxeram benefícios econômicos no primeiro
semestre de 2019. Dentre elas, destacam-se:
•

Renegociação com as empresas de perícia médica, por meio de uma
nova tabela variável, inversamente proporcional ao volume de perícias
realizadas;

•

Redução de custos com serviços de sindicância administrativa e
judicial, resultado do aumento da eficácia e eficiência na prevenção e
detecção de fraudes;

•

Elaboração de nova proposta de contratação e renovação dos
contratos de sindicância, com o objetivo de descentralizar os serviços,
reduzir os custos e mitigar o risco de interrupção do negócio;

•

Internalização dos serviços de AMD – Análise Médica Documental;
Perícia Médica; Análise de Despesas Médicas; Análise e Combate às
fraudes; e o NCP-Núcleo de Conciliação Prévia, com o objetivo de
reduzir os prazos de liquidação de sinistros, otimizar os custos dos
processos administrativos e judiciais, melhorar a qualidade do
atendimento médico ao beneficiário, controlar e reduzir as despesas da
operação;

•

Transição do ambiente tecnológico e de processos para um novo
provedor de serviços, implementando segurança, controle e
governança de TI dos processos envolvidos.

As iniciativas citadas acima geraram uma redução no grupo de Despesas
com Sinistros e Despesas Gerais e Administrativas, exceto PIS e COFINS, na
ordem de R$ 115,4 milhões, uma economia de 29,6% no período de janeiro a
junho de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo R$ 70,2
milhões de economia no grupo de Despesas com Sinistros e R$ 45,2 milhões no
grupo de Despesas Gerais e Administrativas.

Rigor no combate às fraudes
A Seguradora Líder vem investindo cada vez mais no combate às fraudes. O
uso da tecnologia tem sido um grande aliado neste trabalho. Todos os pedidos
de indenização do Seguro DPVAT recebem monitoramento contínuo, sendo
avaliados por softwares de inteligência artificial, que contêm ferramentas de
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filtros sistêmicos de ocorrências suspeitas, além de controle de risco. Há
utilização de ferramentas de Analytics, com mais de 200 variáveis, com
realização da análise documental, aplicação de filtro capaz de cruzar as
informações dos documentos apresentados e o banco de dados da
Seguradora. Além disso, quando necessário, são realizadas investigações de
campo. Ao identificar uma irregularidade, uma notícia crime é encaminhada
aos órgãos competentes.
Como resultado destas iniciativas, foram identificadas, no primeiro semestre de
2019, 3.750 fraudes ao Seguro DPVAT, representando o montante de perda
máxima evitada de R$ 26,2 milhões em todo o país. As iniciativas proativas da
Seguradora Líder já resultaram em 20 sentenças condenatórias, 25
condenados, 24 cancelamentos, suspensões ou cassações de registros em
órgãos de classe e 2 prisões em todo o Brasil.

Programa Recomeço auxilia a recolocação de beneficiários no
mercado de trabalho
O Programa Recomeço é uma iniciativa pioneira que contribui para a
ressocialização e reinserção de beneficiários do Seguro DPVAT no mercado de
trabalho. Por meio do Portal Recomeço, a iniciativa oferece vagas de
emprego em empresas parceiras e completará um ano em agosto de 2019.
Entre os marcos desse Programa estão a formação de duas turmas de
qualificação profissional, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a
capacitação de 24 pessoas; mais de 30 empresas parceiras para
disponibilização de vagas de emprego; e 622 beneficiários cadastrados no
Portal de Oportunidades.
O programa conta com uma Plataforma Digital, disponível em
www.seguradoralider.com.br/recomeco, que permite a disponibilização de
vagas pelas empresas parceiras e a candidatura dos interessados nas
oportunidades. Para ajudar a ampliar as oportunidades de recolocação dos
beneficiários, o programa também oferece cursos de qualificação. A segunda
turma de capacitação foi realizada na Escola Nacional de Seguros (ENS), no
primeiro semestre de 2019 em São Paulo.
Já as aulas da turma-piloto aconteceram no Rio de Janeiro, entre agosto e
setembro de 2018, também na ENS. O conteúdo programático abrangeu
temas como atendimento ao cliente; conceitos básicos de seguros; língua
portuguesa; orientação profissional; matemática financeira; rotinas
administrativas e informação básica. Ao todo, foram 84h de formação.
O Programa obteve o reconhecimento da Associação Brasileira das Relações
Empresa Cliente (Abrarec) com uma menção honrosa na sexta edição do
Prêmio Atendimento Ouro da Associação Brasileira das Relações Empresa
Cliente (Abrarec), e foi um dos finalistas do Prêmio CNseg de Inovação, na
categoria “Produtos e Serviços”.
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Balanços patrimoniais
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO
Nota
Circulante
Disponível
Bancos - Consórcio DPVAT

30/06/2019 31/12/2018
243.750
231.090
17.366
17.366

5.603
5.603

Aplicações
Aplicações - Seguradora Líder
Aplicações - Consórcio DPVAT

5

189.115
84.767
104.348

207.347
84.799
122.548

Créditos das operações com seguros e resseguros
Out ros crédit os operacionais - Seguradora Líder
Out ros crédit os operacionais - Consórcio DPVAT

6

31.069
102
30.967

10.388
114
10.274

Títulos e créditos a receber
Out ros crédit os - Seguradora Líder
Out ros crédit os - Consórcio DPVAT

7

5.611
13
5.598

7.664
54
7.610

589

88

Não circulante

93.817

22.958

Realizável a longo prazo

75.046

598

57.000
57.000

-

18.046
18.046

598
598

9.465
9.306
337.567

11.510
10.850
254.048

Despesas antecipadas - Consórcio DPVAT

Créditos das operações com seguros e resseguros
Out ros crédit os operacionais - Consórcio DPVAT
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais e fiscais - Consórcio DPVAT
Imobilizado - Consórcio DPVAT
Intangível - Consórcio DPVAT
Total do ativo

6

7
8
8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Balanços patrimoniais
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante
Contas a pagar
Obrigações a pagar - Consórcio DPVAT
Impostos e encargos sociais a recolher - Consórcio DPVAT
Encargos t rabalhist as - Consórcio DPVAT
Impostos e contribuições - Seguradora Líder
Out ras contas a Pagar - Consórcio DPVAT
Débitos das operações com seguros e resseguros
Prêmios a restituir - Consórcio DPVAT
Corret ores de seguros - Consórcio DPVAT
Outros débitos operacionais - Seguradora Líder
Outros débitos operacionais - Consórcio DPVAT

Nota 30/06/2019 31/12/2018
213.793
206.064
109.382
107.979
9
43.083
84.002
4.126
6.312
7.557
5.707
37
86
10
54.579
11.872

11

20.231
1
37
688
19.505

20.366
1
2.726
84
17.555

Depósitos de terceiros - Consórcio DPVAT

12

12.785

8.675

Provisões técnicas - Seguros
Sinist ros a liquidar - Seguradora Líder
Provisões de sinistros ocorridos mas não avisados Seguradora Líder
Outras provisões - Seguradora Líder

13

68.363
6.945

67.601
7.319

60.489

60.002

929

280

Outros débitos
Provisões judiciais - Consórcio DPVAT

14

3.032
3.032

1.443
1.443

107.632
57.000
57.000
50.632
50.632

31.148
31.148
31.148

16.142
15.000
1.044
98
337.567

16.836
15.000
1.836
254.048

Não circulante
Contas a pagar
Out ras contas a pagar - Consórcio DPVAT
Outros débitos
Outros débitos - Consórcio DPVAT
Patrimônio líquido - Seguradora Líder
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido

10
15
16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Demonstrações de Resultados
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Prêmios emitidos (*)

19 (a)

30/06/2019 30/06/2018
5.432

Variações das provisões t écnicas de prêmios

(790)

Prêmios ganhos

11.539
(534)

4.642

11.005

Receita com emissão de bilhetes

19 (b)

1.449

1.355

Sinistros ocorridos
Cust os de aquisição
Outras receit as e despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas com t ribut os
Result ado financeiro

19 (c)
19 (d)
19 (e)
19 (f)
19 (g)
19 (h)

(3.924)
(1)
(776)
(1.346)
(69)
385

(9.348)
(138)
(1.307)
(848)
(308)
891

Resultado operacional

360

1.301

Resultado antes dos impostos e participações

360

1.301

Imposto de renda
Cont ribuição social
Participações sobre o result ado

17
17
17

(138)
(93)
(31)

(308)
(256)
(29)

98

708

15.000.000

15.000.000

6,53

47,20

Lucro líquido do semestre
Quantidade de ações (em unidades)

18 (e)

Lucro por lot e de mil ações básico e diluído - R$
As not as explicat ivas são part e int egrant e das demonstrações financeiras.
(*) Após repasses obrigatórios
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Demonstrações de Resultados
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Lucro líquido do semestre
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do semestre

30/06/2019 30/06/2018
98
708
98
708

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reservas de lucros
Capital
social Reserva legal

Reserva
estatutária

Dividendos
adicionais
Lucros
propostos acumulados

Total

Nota
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do semestre
Dividendos adicionais (Aprov ado em AGEO em 29/03/2018 - R$ 96,07 por lote de mil ações)
Dividendos adicionais (Aprov ado em AGEO em 29/03/2018 - R$ 842,60 por lote de mil ações)

15.000
16

-

988
-

-

14.080

-

30.068

-

(1.441)
(12.639)

708

708
(1.441)
(12.639)

Saldo final em 30 de junho de 2018

15.000

988

-

-

708

16.696

Saldo em 31 de dezembro de 2018

15.000

1.044

-

792

-

16.836

-

-

(792)

1.044

-

Lucro líquido do semestre
Dividendos adicionais (Aprov ado em AGEO em 28/03/2019 - R$ 52,80 por lote de mil ações)
Saldo em 30 de junho de 2019

16
16

15.000

-

98
98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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98
(792)
16.142

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do semestre
Depreciação e amort ização
Variação nas contas patrimoniais
Aplicações
Out ros crédit os operacionais
Despesas ant ecipadas
Impost os e cont ribuições
Débit os de operações com seguros
Provisões t écnicas - seguros
Impost os sobre o lucro pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de dividendos
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento

30/06/2019 30/06/2018
98
708
57
32

32
53
(501)
175
604
762
(224)
1.056

6.608
390
(57)
527
(28)
6.953
(572)
14.561

(1.056)
(1.056)

(14.560)
(14.560)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

-

Caixa e equivalente de caixa no início do semestre

-

Caixa e equivalente de caixa no final do semestre

-

1
1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias em
30 de junho de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
a) Como líder e administradora do Consócio do Seguro DPVAT
A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (“Seguradora”) é
uma empresa nacional, líder de um consórcio com 73 seguradoras (76 em
31 de dezembro de 2018), constituída na forma de uma sociedade
anônima de capital fechado, em 10 de outubro de 2007, e autorizada a
operar pela Portaria da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) nº
2.797, de 04 de dezembro de 2007. A Seguradora centraliza a gestão dos
principais processos: arrecadação de prêmios, gestão das provisões
técnicas, gestão e administração dos ativos garantidores, regulação de
sinistros, atendimento aos beneficiários, prevenção e combate às fraudes e
representa o Consórcio para Operação do Seguro DPVAT (“Consórcio”).
A Seguradora não recebe remuneração pela prestação de seus serviços
de administração e os custos de sua estrutura administrativa estão
diretamente vinculados ao Consórcio.
b) Como integrante do Consórcio do Seguro DPVAT
Além de atuar como líder do Consórcio do Seguro DPVAT, a Seguradora
também dele participa como consorciada, sendo sua participação
proporcional em cada rubrica do referido Consórcio, refletida em suas
demonstrações financeiras intermediárias com participação de 0,75737%
em 30 de junho de 2019 (0,75207% em 31 de dezembro de 2018).
Os percentuais de participação de cada consorciada são calculados em
dois momentos: (i) no momento das entradas e saídas de consorciadas; e,
(ii) considerando 50% com base no PLA (Patrimônio líquido ajustado) de
cada seguradora participante do Consórcio, mais 50% definidos com base
nas regiões onde as sociedades participantes estão autorizadas a operar,
conforme metodologia de cálculo definida na Resolução CNSP nº 332 de 9
dezembro de 2015 em vigor a partir de janeiro de 2016 e alterações.
Para operar o Seguro DPVAT, as seguradoras aderem ao Consórcio,
mediante manifestação escrita de adesão na qual aceitam integralmente
as suas cláusulas e condições, estabelecidas no Estatuto, acompanhadas
de autorização da SUSEP. Em caso de desligamento voluntário, a
seguradora requerente transferirá a sua parcela das provisões técnicas do
DPVAT para as demais seguradoras, após análise pela Seguradora da
suficiência da margem de solvência das seguradoras remanescentes para
operarem o referido seguro.
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias em
30 de junho de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os valores de limite de indenizações foram criados pela Lei nº 6.194/1974 e
atualizados de acordo com a Lei nº 11.482/2007. Os Beneficiários têm até 3
anos para dar entrada no pedido de indenização, dentro das três
coberturas previstas em lei: morte, com indenização de R$13.500; invalidez
permanente, com indenização de até R$13.500 (treze mil e quinhentos
reais); e reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), que
pode chegar a R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais).
Os prêmios tarifários e os percentuais de repasse dos prêmios arrecadados,
inclusive para constituição de provisões técnicas, são determinados pelo
CNSP e divulgados pela SUSEP. Dessa forma, conforme Resolução CNSP nº
332/2015 e alterações, e a Resolução CNSP nº 371/2018, com vigência a
partir de 1º de janeiro de 2019, os prêmios tarifários arrecadados relativos às
categorias do DPVAT, quais sejam, 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, são assim distribuídos:
Resolução CNSP no 332/2015 e alterações – com vigência a partir de 1º de janeiro de
2019. Tabela conforme Resolução CNSP:

Componentes
SUS
Depart ament o Nacional de Trânsit o
(DENATRAN)
Despesas administrativas (*)
Margem de resultado
Corret agem média: cat egoria 3 e 4 (8%)
e demais categorias (0,4% - Fundo de
Desenvolviment o Educacional do
Seguro, art. 19 da Lei nº 4.594/1964)
Prêmio puro + IBNR (*)

Percentuais (%)
2019
2018
45,00
45,00
5,00

5,00

11,87
2,00

6,90
2,00

0,01

0,60

36,12

40,50

(*) Ver critério na nota 3 (f).
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Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias em
30 de junho de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Prêmio Tarifário:
TIPO DE VEÍCULO
Automóveis e camionet as particulares /
oficial, missão diplomática, corpo
consular e órgão int ernacional
Táxis, carros de aluguel e aprendizagem

Valor (em R$)

CATEGORIA
2019

2018

1

12,00

41,40

2

12,00

41,40

Ônibus, micro-ônibus e lot ação com
cobrança
de
frete
(urbanos,
3
33,61
160,05
interurbanos, rurais e int erestaduais)
Micro-ônibus com cobrança de frete
mas com lotação não superior a 10
passageiros e Ônibus, micro-ônibus e
4
20,84
99,24
lotações sem cobrança de frete
(Urbanos,
Int erurbanos,
Rurais
e
Interestaduais)
Ciclomot ores
8
15,43
53,24
Motocicletas, mot onetas e similares
9
80,11
180,65
Caminhões, caminhonetas t ipo "pick-up"
de até 1.500 Kg de carga, máquinas de
terraplanagem e equipamentos móveis
10
12,56
43,33
em geral (quando licenciados) e outros
veículos
Reboque e semirreboque
Isent o (seguro deve ser pago pelo veículo tracionador)

c) Principais características do Seguro DPVAT
Beneficia motoristas, passageiros ou pedestres, independentemente do
número de envolvidos, incluindo estrangeiros que estejam em território
nacional.
• Cobre acidentes de trânsito ocorridos em todo o território nacional.
• Indeniza ou reembolsa individualmente todas as vítimas do acidente,
transportadas ou não, de maneira simples, gratuita e sem a
necessidade de intermediários.
• Indeniza independentemente de comprovação de quitação do seguro
ou da culpa do condutor. Entretanto, no caso de inadimplência,
somente o proprietário do veículo não é indenizado.
• Admite que a solicitação de indenização por morte e reembolso de
DAMS (Despesas de Assistência Médica e Suplementares) seja feita até
3 anos após o registro do acidente. No caso de invalidez permanente, o
prazo é contado a partir da ciência inequívoca da invalidez
permanente.
• Vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
d) Fraude contra o Seguro DPVAT
•
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias em
30 de junho de 2019
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Nos anos de 2015 e 2016, a Seguradora viu-se envolvida em investigações
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no âmbito da “Operação
Tempo de Despertar”, conduzida com o objetivo de averiguar fraudes
contra o Seguro DPVAT.
Como medida proativa a essa operação, a Administração adotou
procedimentos internos de investigação, com auxílio de consultores
externos, para averiguar eventuais efeitos materiais nos seus registros
contábeis e em suas demonstrações financeiras que poderiam advir de tais
investigações.
Não foram identificadas inconsistências materiais nas suas demonstrações
financeiras. Além disso, a partir de 2016, foram adotadas diversas ações
visando o aprimoramento dos controles internos e dos sistemas
operacionais, ações essas que estão amplamente descritas no Relatório da
Administração.
Nesse mesmo período, a Câmara dos Deputados instituiu uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar os mesmos fatos, sendo que os
trabalhos foram encerrados sem a emissão de relatório conclusivo.
e) Termo de Ajustamento de Conduta – Ministério Público Estadual de
Minas Gerais – TAC MPMG
A Seguradora, na qualidade de administradora do Consórcio do Seguro
DPVAT, discutiu com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
(MPMG) a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
tendo em vista as investigações conduzidas no âmbito da “Operação
Tempo de Despertar”. Nos termos negociados, e dentre outros
compromissos de implementação de ações operacionais e administrativas,
visando o aprimoramento das práticas de governança e das políticas e
controles de combate à fraude, o Consórcio DPVAT assumiu a obrigação
de realizar investimentos de recursos ao MPMG, no montante aproximado
de R$ 87.000.
Esses recursos serão investidos em ações e projetos que terão por objetivo a
repressão às fraudes no pagamento de indenizações e à prevenção de
acidentes, o atendimento e a recuperação de suas vítimas e outras
finalidades sociais relevantes, em consonância com a Resolução CNSP nº
332/2015.
Em 27 de junho de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária, as
seguradoras consorciadas presentes, deliberaram, por maioria, aprovar:
a) os termos da minuta do Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta e do Protocolo de Obrigações com o Ministério Público do
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Estado de Minas Gerais, autorizando sua assinatura pela
Administração da Seguradora Líder, na qualidade de administradora
do Consórcio do Seguro DPVAT;
b) a utilização do Fundo de Contingência no montante de R$ 50.632,
previsto na Cláusula 12.3 do Instrumento de Consórcio (saldo em
30/06/2019);
c) a retenção de 100% da margem de resultado, que exceder os
recursos atualizados constantes do Fundo para Contingência. A
retenção ocorrerá a partir de 1º de junho de 2019 até ser atingido o
valor total dos aportes previstos no Protocolo de Obrigações.
Os desembolsos previstos ocorrerão em 03 (três) parcelas anuais, vencendo
a primeira em 2019 e a última em 2021, conforme previsto na minuta, e os
valores serão corrigidos pelo índice do TJMG.
O quadro abaixo detalha as origens e destinação dos recursos:
TAC - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MINISTÉRIO PUBLICO DE
MINAS GERAIS –MPMG

Quadro demonstrativo das origens e destinação dos recursos na database 30/06/2019
Origem dos recursos
Outros Créditos Operacionais - Consórcio DPVAT
Amortização (Origem dos recursos)
(a) Fundo para Contingência
(b) Resultados a distribuir (retenção)
Saldo
Destinação dos recursos
(c) Provisão TAC MPMG

Circulante
2019

Não
Circulante

Total

2020-2021

30.000

57.000

87.000

(30.000)

(57.000)

(87.000)

(30.000)

(20.632)

(50.632)

-

(36.368)

(36.368)

2020-2021
57.000

Total
87.000

2019
30.000

(a) o saldo do recebível será amortizado com utilização do Fundo de Contingência no montante de R$
50.632 no mesmo momento dos desembolsos.
(b) Retenção da margem de resultado da Consorciadas a partir de 1º de junho de 2019.
(c) O valor do TAC será corrigido pelo índice de correção do TJMG.

Seguindo orientações do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, a Seguradora realizou o reconhecimento da obrigação, pois
trata-se de uma obrigação provável da entidade, derivada de eventos já
ocorridos com valor conhecido de pagamento. Após a formalização da
AGE, a Seguradora realizou registros contábeis de reconhecimento de uma
obrigação a pagar ao Ministério Público de Minas Gerais em contrapartida
de um contas a receber do Consórcio, que estão refletidos nessas
demonstrações financeiras intermediárias.
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A expectativa da Administração da Seguradora é que o Termo de
Ajustamento de Conduta seja assinado nas próximas semanas, tão logo a
destinação dos recursos seja definida pelo MPMG.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a) Base de preparação
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades supervisionadas pela SUSEP, considerando as particularidades do
modelo DPVAT descritas nas políticas contábeis, com as normas emitidas
pelo CNSP, especialmente as relacionadas às operações do Seguro DPVAT,
com os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis), referendados pela SUSEP, que
para o caso das provisões técnicas diferem de forma relevante das normas
contábeis e atuariais geralmente aceitas.
A Administração considera que a Seguradora possui recursos para dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração
não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando.
Portanto, as demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas
com base nesse pressuposto.
As demonstrações financeiras intermediárias
Administração em 29 de agosto de 2019.

foram

aprovadas

pela

b) Base para avaliação, apresentação e moeda funcional
As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas em milhares
de reais e foram elaboradas com base no custo histórico, com exceção
dos ativos financeiros que foram mensurados pelo valor justo por meio do
resultado. A moeda funcional da Seguradora é o Real (R$). Os ativos,
passivos,
resultados
e
demais
informações
apresentadas
nas
demonstrações financeiras intermediárias da Seguradora, e identificados
como “Consórcio DPVAT”, são valores de titularidade do Consórcio que
transitam pelos registros contábeis da Seguradora como decorrência de
suas atribuições de administradora do Consórcio DPVAT, em linha com as
normas vigentes da SUSEP. Os valores identificados como “Seguradora
Líder” são de titularidade da Seguradora e correspondem ao valor
resultante da aplicação de seu percentual de participação no Consórcio
(ver nota 1(ii)) e/ou por valores que decorrem de suas operações próprias.
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c) Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras intermediárias requer que a
Administração use de julgamentos na determinação e no registro de
estimativas contábeis. Os ativos e passivos suscetíveis a essas estimativas e
premissas envolvem, entre outros: (i) valor justo de ativos e passivos
financeiros; (ii) provisões técnicas; (iii) provisão para risco de créditos
(impairment); e, (iv) provisão para processos judiciais. A liquidação das
transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por
valores sensivelmente diferentes dos estimados em razão de imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação.
d) Normas aplicáveis ao Seguro DPVAT
As normas aplicáveis ao Seguro DPVAT que refletem nas demonstrações
financeiras intermediárias, em vigor, são:
•

A Resolução CNSP nº 153 de 8 de dezembro de 2006 que dispõe
sobre a Constituição das Provisões Técnicas do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não - Seguro
DPVAT.

•

A Resolução CNSP nº 332 de 9 de dezembro de 2015 que dispõe
sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos
sinistros, prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas
Transportadas ou não – Seguro DPVAT.

•

A Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015 que dispõe sobre o
modelo de Plano de Contas, contendo as contas exclusivas do
Seguro DPVAT.

•

O Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do Mercado
Segurador, que contém orientação sobre a contabilização das
principais operações do seguro DPVAT, com vigência em 2019.

Com o objetivo de aperfeiçoar o modelo contábil do Seguro DPVAT e
compatibilizar a contabilização do ramo DPVAT com as normas contábeis
aplicáveis aos demais ramos, em 2017, a SUSEP criou subcomissão contábil
para estudar e revisitar as atuais normas contábeis vigentes para o Seguro
DPVAT.
Os trabalhos dessa subcomissão foram finalizados e as principais sugestões
propostas são: (a) implementação da Provisão de Prêmios não Ganhos
(PPNG); (b) refinamento da Provisão para Sinistros a Liquidar; (c)
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implementação de metodologia atuarial para o IBNR (Incurred but not
reported); (d) manutenção da PDA (Provisão de Despesas Administrativas);
implementação da PET (Provisão de Excedente Técnico); implementação
da Provisão de Valores a Regularizar (PVR); (f) implementação da Provisão
de Despesas Relacionadas (PDR); e, (g) ampliação do escopo do trabalho
de auditoria externa contábil para o Consórcio.
O resultado do trabalho da subcomissão foi: (i) a publicação em 2019 do
Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador
com orientações específicas para o ramo DPVAT e (ii) a elaboração de
uma minuta de sugestão para regulamentar a matéria, que encontra-se
sob análise da SUSEP.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas nos períodos
apresentados nas demonstrações financeiras intermediárias, de acordo
com normatização específica para o Seguro DPVAT definidas pelo CNSP e
pela SUSEP.
a) Ativos financeiros - aplicações e instrumentos financeiros
Os ativos financeiros são adquiridos com finalidade de venda ou de
recompra em prazo muito curto mensurado pelo seu valor justo. Após o
reconhecimento inicial as variações do valor justo são registradas
imediatamente em despesas ou receitas financeiras na demonstração de
resultado.
O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos
valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras
desses fundos. Os títulos de renda fixa tiveram seus valores justos obtidos a
partir das tabelas de taxas médias do mercado secundário divulgadas pela
ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e
de Capitais).
A Administração avalia os ativos, a fim de verificar se seus valores contábeis
são plenamente recuperáveis. Este procedimento, realizado anualmente,
submete os ativos à análise tanto qualitativa quanto quantitativa.
Perdas ou reduções ao valor recuperável são reconhecidas pelo montante
no qual o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos) excede seu valor
recuperável. O valor recuperável de cada ativo é calculado como o maior
valor entre o valor em uso (soma dos fluxos de caixa antes dos impostos
descontados à data presente) e o valor justo menos seu custo de venda
(preço de mercado subtraído das despesas de transação).
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Para fins de avaliar a redução do valor recuperável, os ativos são
agrupados ao nível mínimo para o qual podem ser identificados fluxos de
caixa independentes (unidades geradoras de caixa). A avaliação pode ser
feita ao nível de ativo individual quando o valor justo menos seu custo de
venda possa ser determinado de forma confiável.
b) Recebíveis
Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. Os recebíveis
da Seguradora compreendem os valores registrados nas rubricas “Crédito
das operações com seguros e resseguros”, “Títulos e créditos a receber” e
“Outros créditos a receber” que são contabilizados pelo custo amortizado
decrescido de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
c) Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, deduzido da
depreciação acumulada, pelo método linear.
d) Intangível
Compreende substancialmente custos de aquisição de softwares e custos
incorridos no desenvolvimento de sistemas de informática. São
reconhecidos quando os sistemas entram em operação e amortizados pelo
método linear pelo prazo estimado de vida útil desses sistemas seguindo
orientações do CPC 04 (R1) – ATIVO INTANGÍVEL.
e) Contas a pagar
As contas a pagar são obrigações por bens ou serviços que foram
adquiridos de fornecedores no curso normal das operações da
Seguradora, em suas atividades próprias ou de administração do
Consórcio, sendo classificadas como passivo circulante se o pagamento for
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante.
f)

Provisões técnicas - seguros

A constituição das provisões técnicas do DPVAT tem regras diferenciadas
estabelecidas em Resolução CNSP nº 153/2006, sendo o IBNR e a PDA
calculados conforme metodologia definida no normativo em vigor
considerando o percentual estabelecido para cada exercício e a PSL
constituída conforme metodologia definida pela Seguradora Líder e
apresentada em nota técnica atuarial.
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•

Provisão de sinistros a liquidar – PSL

De acordo com Nota Técnica atuarial revisada pela Seguradora, são
consideradas as seguintes premissas:
i.

Sinistros administrativos: O valor de estimativa de indenização
é apurado por tipo de cobertura, sendo: (i) para morte
considera o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais); (ii) para despesas médicas (DAMS)
considera a média de pagamento dos últimos seis meses; e,
(iii) para invalidez considera o valor médio de pagamento dos
últimos 12 meses. Em seguida aplica-se a probabilidade de
ocorrência de sinistros negados, por ausência de cobertura
ou cancelados.

ii.

Sinistros judiciais: considera a média móvel dos sinistros
judiciais encerrados nos últimos 12 meses.

• Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – IBNR
É calculada, mensalmente, pela diferença entre o valor obtido pela
aplicação do percentual definido pela regulamentação em vigor, de
36,12% em 2019 (40,50% em 2018), sobre prêmios tarifários arrecadados e o
somatório dos sinistros ocorridos. Se a referida diferença for negativa, o
montante correspondente deverá ser baixado do IBNR, se for positiva é
constituída provisão adicional de IBNR. Essa prática contábil é específica
para as operações do Consórcio DPVAT emanada pela SUSEP e CNSP.
•

Provisão de despesas administrativas – PDA

É calculada, mensalmente, pela diferença entre o valor obtido pela
aplicação do percentual definido pela regulamentação em vigor, de
11,87% em 2019 (6,90% em 2018), sobre prêmios tarifários arrecadados e o
somatório das despesas administrativas, receitas e despesas operacionais,
despesas com tributos e resultado financeiro, ocorridos. Eventuais déficits
são abatidos da PDA dos meses anteriores e, não havendo saldo suficiente,
as seguradoras consorciadas deverão suprir a insuficiência. Ao final de
cada exercício, 50% do saldo positivo é transferido e passa a compor o
saldo do IBNR do ano posterior. Essa prática contábil é específica para as
operações do Consórcio DPVAT emanada pela SUSEP e CNSP.

32 de 65

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias em
30 de junho de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

•

Aplicação dos recursos das provisões técnicas

Os rendimentos dos ativos garantidores vinculados às provisões técnicas
são reconhecidos, mensalmente, a débito das aplicações financeiras e a
crédito das respectivas provisões, com base na rentabilidade obtida na
carteira de investimentos, conforme disposto na Resolução CNSP nº
153/2006.
•

Teste de adequação dos passivos (LAT - Liability Adequacy Test)

Conforme disposto no artigo 45, parágrafo único da Circular SUSEP nº
517/2015, o teste de adequação dos passivos não se aplica ao ramo
DPVAT.
g) Ações judiciais
A Seguradora figura no polo passivo de ações judiciais de natureza
cível. A probabilidade de perda nesses processos judiciais é objeto de
avaliação periódica efetuada pelos assessores jurídicos da Seguradora e
leva em consideração a natureza das ações, similaridade com processos
anteriores, complexidade e o posicionamento dos Tribunais. O desembolso
estimado na resolução final das ações cuja probabilidade de perda é
considerada provável é provisionado. Os valores reclamados em ações
judiciais, cuja probabilidade de perda é classificada como "possível", não
são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas
explicativas quando relevantes.
h)

Resultado

A apuração do resultado considera:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

Os prêmios tarifários e comissões, deduzidos dos cancelamentos,
restituições e repasses obrigatórios (Resolução CNSP nº 332/2015 e
alterações), são reconhecidos contabilmente por regime de caixa,
pois somente após o seu recebimento é confirmada a realização da
receita.
A variação das provisões técnicas é calculada conforme Nota
Técnica atuarial e Resoluções em vigor.
Outras receitas e despesas operacionais contêm gastos com
cobrança das operações do Consórcio.
O resultado financeiro inclui principalmente o resultado das
aplicações financeiras e a atualização monetária de ativos e
passivos.
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i)

Imposto de renda e contribuição social

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% sobre o
lucro tributável e, quando aplicável, acrescida de adicional específico de
10% sobre o lucro tributável que ultrapassar R$ 240. A provisão para a
contribuição social era constituída à alíquota de 15% sobre o lucro antes do
imposto de renda até 31 de agosto de 2015. A partir de 1º de setembro de
2015, com a entrada em vigor da Lei nº 13.169/2015, a alíquota da CSLL
passou para 20%, válida até 31 de dezembro de 2018. Em 1º de janeiro de
2019, a alíquota da CSLL retornou à alíquota anterior de 15%. Os valores
devidos de imposto de renda e contribuição social são apurados nas
respectivas consorciadas com base nos dados encaminhados
demonstrando a receita de prêmios e respectivas despesas com seguro
DPVAT.
j)

Participações nos resultados

A participação dos empregados é apurada com base em programa
próprio, e consoante à Lei no 10.101/2000, arquivado no sindicato da
categoria, obedecidas as regras da Convenção Coletiva, quando
aplicável.
A Seguradora registra mensalmente a participação nos resultados com
base nos critérios de pagamento aprovados pelo Conselho de
Administração, caso não tenha ocorrido nenhuma mudança significativa
na política de remuneração, sendo atualizado pelo índice de reajuste
salarial da categoria e ajustada posteriormente, para pagamento aos
empregados.
4. GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Seguradora segue políticas de gestão de riscos que a orienta em relação
às transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas.
Neste contexto, a natureza e a posição geral dos riscos são regularmente
monitoradas e gerenciadas a fim de avaliar os resultados e o impacto
financeiro. O programa de gestão de riscos corporativos da Seguradora
considera as seguintes questões para cada uma das categorias de riscos
abaixo:
a) Riscos financeiros
A natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente
monitoradas a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo
de caixa. O gerenciamento de risco da Seguradora foi estabelecido pela
Administração, que realiza a revisão periódica.
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•

Risco de crédito

O risco de crédito está relacionado às possíveis perdas quando as
contrapartes não cumprem suas obrigações contratuais, gerando a
inadimplência.
Tendo em vista que os títulos de crédito privado são vedados para
alocação nos fundos de investimentos da Seguradora, sendo permitidos
somente títulos públicos federais, os ativos garantidores das provisões
técnicas são classificados como de baixo risco de crédito.
•

Risco de liquidez

No âmbito de ativos financeiros, o risco de liquidez está associado ao
nível de facilidade de negociação de um título no mercado. Quando
há dificuldade em negociar um título pelos preços de mercado devido
à insuficiência de demanda, apresenta-se um quadro de falta de
liquidez. Em decorrência dos ativos alocados nas carteiras dos fundos de
investimentos serem classificados como títulos públicos federais, com
alto volume de negociação diário no mercado, e a cotação dos fundos
de investimentos do Consórcio DPVAT ser processada e liquidada para o
dia da ordem de movimentação de recursos, a Seguradora possui alto
grau de liquidez em seus investimentos.
No âmbito operacional, o risco de liquidez é caracterizado pela falta de
recursos com disponibilidade imediata para honrar os compromissos
assumidos em função do descasamento entre fluxos de pagamentos e
recebimentos. A Política de Investimentos da Seguradora estabelece
montantes mínimos de recursos que devem ser investidos em ativos de
alta liquidez para mitigar o risco de não pagamento dos seus
compromissos.
b) Risco de mercado
O risco de mercado está associado às flutuações de preços e taxas de
ativos financeiros, decorrentes de oscilações no mercado interno ou
externo, de modo que provoque prejuízos financeiros nos recursos
investidos. Assim sendo, é o risco de a Seguradora incorrer em perdas
provenientes do aumento da volatilidade no mercado de taxa de juros e,
consequentemente, diminuir a posição das aplicações financeiras.
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•

Gerenciamento do Risco de Mercado
A Seguradora adota o modelo de gestão dos investimentos
denominado discricionário, situação que caracteriza a gestão
terceirizada dos recursos em fundos de investimentos exclusivos,
delegando aos gestores externos as normas e objetivos a serem
atingidos através de mandatos. As carteiras dos fundos de investimentos
são constituídas por títulos públicos federais, operações compromissadas
e instrumentos derivativos utilizados em estratégias de posicionamento e
de proteção, não sendo permitida estratégia de alavancagem. A
carteira dos ativos garantidores das provisões técnicas é constituída por
fundos de investimentos de renda fixa que alocam seus recursos em
títulos públicos federais, operações compromissadas e instrumentos
derivativos utilizados em estratégias de posicionamento e de proteção,
não sendo permitida estratégia de alavancagem. A carteira dos ativos
livres é composta por fundos de investimentos de renda fixa, os quais
alocam seus recursos em cotas de fundos de investimentos de renda fixa
indexados à taxa CDI.
As diretrizes de aplicações dos ativos garantidores das provisões
técnicas são estabelecidas pela Política de Investimentos e amparadas
pelas disposições legais da Resolução do Conselho Monetário Nacional
nº 4.444 de 13 de novembro de 2015 e alterações.
O gerenciamento do risco de mercado é realizado por meio de
modelagem estatística que apresenta a exposição ao risco de cada
fundo de investimentos e da carteira como um todo. O risco de
mercado é calculado por consultoria externa e seus parâmetros são
determinados pela Política de Investimentos da Seguradora.
O processo de gerenciamento e de controle do risco de mercado para
os fundos de investimentos e carteiras é feito pelo cálculo do Value at
Risk (VaR), que representa a estimativa máxima de perda, durante um
intervalo de tempo, sob condições normais de mercado com um grau
de confiança considerado adequado. Além disso, a Seguradora
também adota como gerenciamento do risco o monitoramento de
volatilidade, duration e cenário de estresse.
Abaixo, são apresentados os valores, parâmetros e limites do risco de
mercado definidos pela política de investimentos da Seguradora.
•

Carteira de Ativos Garantidores:
Value at RisK (VaR) paramétrico calculado para horizonte
temporal de 252 dias úteis e 84% de intervalo de confiança.
Duration apurada em dias úteis e teste de estresse utilizando o
cenário BM&FBovespa.
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•

Carteira de Ativos Livres:
Value at RisK (VaR) calculado para horizonte temporal de 21 dias
úteis e 95% de intervalo de confiança.

c) Risco operacional
Para gestão do risco operacional, a Seguradora utiliza uma metodologia
de mapeamento dos processos corporativos e de identificação dos riscos
operacionais associados, principalmente, a falhas humanas e combate à
fraude.
d) Risco de subscrição
A Seguradora opera exclusivamente o Seguro DPVAT, conforme Resolução
CNSP n° 332/2015 e alterações, e não detém os instrumentos e a
competência legal para administração dos riscos de subscrição.
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5. APLICAÇÕES
a) Composição dos Títulos – Seguradora Líder
i.

Aplicações vinculadas às provisões técnicas

Valor Justo por meio do resultado
30 de Junho de
31 de Dezembro
2019
de 2018
Cotas de Fundos de Investimentos Exclusivos - Seguradora Líder
Let ras Financeiras do Tesouro

Indexador
SELIC

Let ras Financeiras do Tesouro - Operação Compromissada

PREFIXADO

Let ra do Tesouro Nacional
Let ra do Tesouro Nacional - Operação Compromissada

PREFIXADO
PREFIXADO

Not a do Tesouro Nacional

IPCA

Not a do Tesouro Nacional - Operação Compromissada
Out ros (*)
* Taxa de gest ão, cont as a pagar, a receber e tesouraria

PREFIXADO

ii.

Vencimento
At é 1 ano
Ent re 1 e 5 anos
Acima de 5 anos
At é 1 ano
Ent re 1 e 5 anos
At é 1 ano
At é 1 ano
Ent re 1 e 5 anos
Ent re 1 e 5 anos
Acima de 5 anos
Acima de 5 anos
Sem vencimento

5.307
25.406
4.481
4.720
367
8.813
375
275
18.638
(11)
68.371

8%
37%
7%
0%
7%
1%
0%
13%
1%
0%
27%
0%

10.107
22.879
3.261
19.759
5.168
1.658
4.008
752
64
(6)
67.650

15%
34%
0%
5%
29%
8%
2%
6%
1%
0%
0%
0%

Aplicações não vinculadas às provisões técnicas
Valor Justo por meio do resultado
30 de Junho de
31 de Dezembro
2019
de 2018

Cotas de Fundos de Investimentos Não Exclusivos Seguradora Líder Indexador
Let ra Financeira do Tesouro

Let ras Financeiras do Tesouro - Operação Compromissada

Let ra do Tesouro Nacional - Operação Compromissada

Not a do Tesouro Nacional - Operação Compromissada
Out ros (*)
* Taxa de gestão, cont as a pagar, a receber e t esouraria

SELIC
SELIC
PREFIXADO
SELIC
PREFIXADO
PREFIXADO
SELIC
PREFIXADO
PREFIXADO
-

Vencimento
Até 1 ano
Ent re 1 e 5 anos
Acima de 5 anos
Até 1 ano
Até 1 ano
Até 1 ano
Até 1 ano
Ent re 1 e 5 anos
Até 1 ano
Até 1 ano
Ent re 1 e 5 anos
-

6.686
4.008
1.601
1.441
141
2.525
(5)
16.396

41%
24%
10%
0%
0%
9%
0%
1%
0%
0%
15%
0%
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iii.

Movimentação dos Títulos – Seguradora Líder
a) Aplicações vinculadas às provisões técnicas
30/06/2019

31/12/2018

67.650
2.492
(4.078)
2.307
68.371

60.706
7.400
(4.674)
4.218
67.650

30/06/2019

31/12/2018

17.149
169
(1.417)
495
16.396

30.227
7.072
(21.492)
1.340
17.149

Saldo no início do período
Aplicação
Resgate
Rendimento
Saldo no fim do período

b) Aplicações não vinculadas às provisões técnicas

Saldo no início do período
Aplicação
Resgate
Rendimento
Saldo no fim do período

c) Composição dos Títulos – Consórcio DPVAT
i.

Aplicações Não vinculadas às provisões técnicas
Valor Justo por meio do resultado
30 de Junho de 2019

Cotas de Fundos de Investimentos Não Exclusivos - Consórcio

Indexador

Letra Financeira do Tesouro

SELIC

Letras Financeiras do Tesouro - Operação Compromissada

Letra do Tesouro Nacional - Operação Compromissada

Nota do Tesouro Nacional - Operação Compromissada
FIC FI (**)
Outros (*)

SELIC
PREFIXADO
SELIC
PREFIXADO
PREFIXADO
SELIC
PREFIXADO
PREFIXADO
SELIC
-

Vencimento
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Acima de 5 anos
Até 1 ano
Até 1 ano
Até 1 ano
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Até 1 ano
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Até 1 ano
Sem vencimento

41.350
24.790
9.901
8.911
871
15.614
2.941
(30)

31 de Dezembro de 2018

40%
24%
9%
0%
0%
9%
0%
1%
0%
0%
15%
3%
0%

2.850
39.505
5.261
27.040
37.347
7.877
1.915
755
(2)

104.348

122.548

* Taxa de gestão, contas a pagar, a receber e tesouraria.
** Nas cotas do FICFI existem valores bloqueados por decisão judicial no montante de R$ 1.793.
Os ativos para cobertura do Fundo para Contingência, no montante de R$ 50.632 estão contidos
controle de cotas de fundos de investimento não exclusivos do Consórcio DPVAT.

no
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ii.

Movimentação dos Títulos – Consórcio DPVAT
a) Aplicações não vinculadas às provisões técnicas

Saldo no início do período
Aplicação
Resgate
Rendiment o
Saldo no fim do período

6.

30/06/2019

31/12/2018

122.548
452.145
(474.248)
3.903
104.348

228.287
727.025
(845.021)
12.257
122.548

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS
A variação é explicada pelo Contas a Receber das consorciadas no
montante de R$ 87.000, sendo R$ 30.000 no Circulante e R$ 57.000 no Não
Circulante, conforme detalhamento na Nota 1 (e).

7.

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

Adiant amentos funcionários - Consórcio DPVAT(a)
Adiant amentos - demais - Consórcio DPVAT (b)
Bloqueios judiciais - Consórcio DPVAT (c)
Depósit os judiciais - Consórcio DPVAT (d)
Crédit os diversos - Consórcio DPVAT
Crédit os diversos - Seguradora Líder
Circulante
Não Circulante

30/06/2019
2.054
3.104
2.273
15.772
441
13
23.657
5.611
18.046

31/12/2018
225
3.083
3.645
598
658
54
8.263
7.664
598

(a) Referem-se a adiantamentos de férias e 13º salário.
(b) Referem-se, principalmente, a adiantamentos de custas processuais para cumprimento tempestivo
de sentenças de litígios de indenizações com reclamações judicias de sinistros.
(c) Referem-se a recursos bloqueados para garantia de ações judiciais associados a sinistros judiciais.
(d) Referem-se a depósitos judiciais relacionados a sinistros no montante de R$ 15.174 e ação fiscal
previdenciária no valor de R$ 598. Em 2019, a Seguradora realizou a apuração do estoque de
depósitos judiciais relacionados a sinistros, cujas ações estão em andamento. O montante foi
reconhecido em junho de 2019, pelo valor original do depósito em contrapartida em Sinistros
Ocorridos no resultado.
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8.

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL – Consórcio DPVAT

a) Imobilizado

Taxa Anual

Móveis e Equipamentos de uso
Veículos
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

10 e 20%
20%
25%

Out ras Imobilizações

10% e 20%

31 de dezembro
de 2018

Aquisição

2.637
211
2.080
6.582

Total

11.510
31 de dezembro
de 2017
8.087
505
12.576
1.548
22.715

(347)
(38)
(397)

-

(53)

(1.232)

1.606
5.297

(185)

(2.014)

9.465

154

Aquisição

b) Intangível

Taxa Anual

Despesas c/ Desenv p/ Sistemas de Computação

20%

8.766

-

Programas de Computador - Licenças de Software

20%

2.084

-

10.850

-

31 de dezembro
de 2017
Despesas c/ Desenv p/ Sistemas de Computação
Programas de Computador - Licenças de Software
Total

20%
20%

20.100
20.100

Baixa(*)

1.964
5.169
6.723
13.858

(2.446)
(3.042)
(1.434)
(6.922)

Aquisição

Aquisição

Depreciação

Baixa

(4.968)
(294)
(12.623)
(255)
(18.141)

Amortização
(250)

(1.086)

(250)
Baixa(*)

3.033
2.084
5.117

OBRIGAÇÕES A PAGAR – Consórcio DPVAT
30/06/2019
Participação nos resultados a pagar
5.666
Fornecedores
37.393
Outros
24
43.083

30 de junho de
2019

9.306

(8.756)
(8.756)

31/12/2018
12.576
71.417
9
84.002

Abaixo o quadro detalhamento de pendências de Fornecedores:

De 0 a 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Acima de 180 dias
Total

2.637
211
2.080
6.582
11.510

(1.294)

9.

30/06/2019
27.814
2.574
1.978
5.027
37.393

31 de dezembro
de 2018

7.430
1.876

Amortização

(5.611)
(5.611)

2.319
243

(208)

(*) Em 2018, houve o inventário dos ativos imobilizados e intangíveis.

Aging

30 de junho de
2019

(55)
(77)

10 e 20%
20%
25%
10% e 20%

Total

Depreciação

29
125
-

Móveis e Equipamentos de uso
Veículos
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Out ras Imobilizações
Total

31 de dezembro
de 2018

Baixa

31/12/2018
41.832
1.162
28.257
166
71.417
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10. OUTRAS CONTAS A PAGAR – Consórcio DPVAT
30/06/2019
Dividendos e Bonificações a Pagar
Outras Contas a Pagar (a)
10.695
Resultados do Consórcio (b)
13.884
Provisão TAC MPMG (c)
87.000
111.579
Circulante
Não circulante

31/12/2018
264
1.203
10.405
11.872

54.579
57.000

11.872
-

(a) Outras contas a pagar – referem-se a valores a pagar de sinistros administrativos e judiciais que,
ficam transitoriamente, nesse grupo de contas. Após retorno bancário com a informação do
crédito em conta do beneficiário, o valor é baixado da PSL.
(b) Resultado do Consórcio – referem-se a obrigação a pagar às Consorciadas referente apuração do
resultado do Consórcio.
(c) Provisão TAC MPGM – conforme detalhamento contido na nota 1 (e).

11. OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS – Consórcio DPVAT

Obrigações convênio Det rans (a)
Out ros débitos operacionais (b)

30/06/2019
13.919
5.586
19.505

31/12/2018
16.816
739
17.555

(a) Referem-se, essencialmente, a saldos a pagar de obrigações oriundas de convênios com os Detrans
estaduais, calculados à razão de 1% sobre os prêmios arrecadados mensais do Seguro DPVAT em seus
respectivos estados, os quais visam o intercâmbio de informações necessárias à comprovação do
pagamento do prêmio do Seguro DPVAT como condição para a expedição do Certificado de Registro
de Veículos – CRV e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV e que o trânsito se
dê em condições seguras, mediante a realização de ações para a minimização dos índices de
acidentalidade e sinistralidade decorrentes da circularização da frota de veículos automotores. Os
valores pendentes são obrigações a pagar de contratos que encontram-se em formalização com os
Detrans. Abaixo, o detalhamento das obrigações – convênio Detrans:

Aging
De 0 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Acima de 180 dias
Tot al

30/06/2019
2.103
972
2.282
8.562
13.919

31/12/2018
2.061
332
388
379
13.655
16.816

(b) Referem-se a pagamentos de Ressarcimento de Custos Operacionais às Consorciadas.
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12. DEPÓSITOS DE TERCEIROS – Consórcio DPVAT

Referem-se a valores recebidos de depósitos judiciais de ações ganhas. O
quadro abaixo demonstra o aging:

Aging
De 0 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Acima de 180 dias
Total

30/06/2019 31/12/2018
1.276
1.660
1.506
1.409
2.037
2.682
1.952
2.861
6.014
64
12.785
8.675

13. PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS
a) Movimentação – IBNR e PDA – Seguradora Líder

Provisões técnicas - seguros
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Capitalização (a)
Const it uição conforme dot ação
Reversão conforme dot ação
Transferência da PDA
Transferência da Provisão de IBNR
Transferência para Provisão de IBNR
Transferência da PSL
Transferência para PSL
Saldo em 30 de junho de 2019

Provisão de
sinistros ocorridos
mas não avisados IBNR
60.002
2.070
831
(3.236)
145
1.008
(331)
60.489

Provisão de
Despesas
Administrativas PDA
280
25
864
(95)
(145)
929

Total

60.282
2.095
1.695
(3.331)
145
(145)
1.008
(331)
61.418

(a) Corresponde aos rendimentos dos ativos garantidores vinculados às provisões técnicas que são
reconhecidos, mensalmente, a débito das aplicações financeiras e a crédito das respectivas provisões, com
base na rentabilidade obtida na carteira de investimentos, conforme disposto na Resolução nº 153/2006.
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b) Movimentação PSL – Seguradora Líder
Saldo
Inicial

Sinistros Avisados
Período
Períodos
atual anteriores

Pagamentos
Período
atual

Períodos
anteriores

Baixas sem 31 de dezembro
indenização
de 2018

Período atual

PSL Administrativa

1.470

3.651

3.709

(2.819)

(5.099)

500

1.412

PSL Judicial

6.850
8.320

208
3.859

1.967
5.676

(17)
(2.836)

(2.279)
(7.378)

(822)
(322)

5.907

Pagamentos

Baixas sem
indenização

Período
atual

Períodos
anteriores

Período atual

(673)

Saldo
Inicial

Sinistros Avisados
Período
Períodos
atual anteriores

7.319

30 de junho de
2019

PSL Administrativa

1.412

1.047

2.110

(2.810)

113

1.199

PSL Judicial

5.907

23

1.295

-

(1.457)

(22)

5.746

7.319

1.070

3.405

(673)

(4.267)

91

6.945

c) Desenvolvimento de sinistros pendentes e pagos
As tabelas, abaixo, apresentam a evolução acumulada das estimativas
dos sinistros ocorridos e seus pagamentos até totalizarem o passivo
corrente. O objetivo desta tabela é demonstrar a consistência da
política de provisionamento de sinistros da Seguradora.
Sinistros avisados
No ano do aviso
Um ano após aviso
Dois anos após aviso
Três anos após aviso
Quatro anos após aviso
Cinco anos após aviso
Seis anos após aviso
Sete anos após aviso
Oito anos após aviso
Nove anos após aviso
Pendentes

2010
16.942
6.667
4.300
3.505
1.985
1.522
1.034
278
183
146
146

2011
8.203
3.177
2.212
1.137
741
415
160
104
73
73

2012
6.450
3.010
1.544
961
507
237
143
101
101

2013
8.248
2.714
1.584
743
395
236
161
161

2014
8.834
2.859
1.275
670
397
278
278

2015
6.907
1.995
1.084
625
451
451

2016
5.570
1.648
903
685
685

2017
3.907
1.550
1.159
1.159

2018
3.208
1.654
1.654

2019
2.237
2.237

Saldo da PSL

Total
6.945
6.945
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Sinistros Pagos
No ano do aviso
Um ano após aviso
Dois anos após aviso
Três anos após aviso
Quat ro anos após aviso
Cinco anos após aviso
Seis anos após aviso
Set e anos após aviso
Oit o anos após aviso
Nove anos após aviso
Pagamentos

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(15.365) (10.419) (12.381) (13.564) (16.969) (13.473) (8.382) (8.612) (6.880)
(6.909)
(2.876)
(2.975)
(3.072)
(3.205)
(2.487) (2.355) (2.083) (1.355)
(2.527)
(1.180)
(953)
(627)
(566)
(440)
(482)
(345)
(1.657)
(729)
(528)
(441)
(404)
(305)
(174)
(1.034)
(390)
(349)
(356)
(287)
(113)
(692)
(257)
(248)
(241)
(132)
(471)
(163)
(116)
(104)
(351)
(57)
(34)
164
(41)
(58)
(58)
(41)
(34)
(104)
(132)
(113)
(174)
(345) (1.355)

Saldo da PSL

(4.941)

d) Aging da PSL judicial
Os valores, abaixo, são contabilizados a crédito da Provisão de Sinistros a
Liquidar conforme Balanço Patrimonial – Passivo.
30 de junho de 2019
Ano de abertura
Até 2008

Quantidade
de sinistros

PSL Judicial

1.373

45

De 2009 a 2013

22.004

438

De 2014 a 2018

240.284

4.048

69.802

1.215

333.463

5.746

Em 2019
Total

31 de dezembro de 2018
Ano de abertura
Até 2007

2019
Total
(2.585)
(2.585) (4.941)

Quantidade
de sinistros
186

PSL Judicial
7

De 2008 a 2012

20.185

420

De 2013 a 2017

221.202

3.657

Em 2018

108.918

1.823

Total

350.491

5.907
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14. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
A cobertura das provisões técnicas é demonstrada da seguinte forma:

Descrição
Provisões técnicas de seguros
Sinist ros a liquidar PSL
Sinist ros ocorridos mas não avisados IBNR
Outras provisões PDA
Montante a ser garantido
Ativos dados em garantia
Cotas de fundos de investimentos exclusivos
Total de ativos
Recursos livres

30/06/2019 31/12/2018
68.363
67.601
6.945
7.319
60.489
60.002
929
280
68.363
67.601

68.371
68.371
8

67.650
67.650
49

15. OUTROS DÉBITOS
Provisões fiscais - Seguradora Líder (a)
Provisões trabalhistas - Seguradora Líder (b)
Provisões cíveis - Seguradora Líder (c)
Fundo para contingência - Consórcio DPVAT (d)

Circulante
Não Circulante

30/06/2019 31/12/2018
370
2.306
1.104
356
339
50.632
31.148
53.664
32.591
3.032
50.632

1.443
31.148

(a) Provisões fiscais – A Seguradora discute divergências de recolhimento de contribuições
previdenciárias decorrentes de remunerações pagas a título de Participação nos Resultados - PR
no período de 2013, em ação anulatória, que se encontra em fase de instrução. Em junho de 2013,
para fins de liberação de sua certidão de regularidade fiscal, foi efetuado depósito judicial e o
valor é atualizado pela taxa SELIC. Os consultores jurídicos identificaram o risco de perda como
provável.

(b) Provisões trabalhistas - A Seguradora responde a processos, cujas principais naturezas estão
relacionadas a pedido de vínculo empregatício por parte de terceiros e horas extras que estão em
diversas fases de tramitação. Os consultores jurídicos identificaram o risco de perda como provável.
Existem outras 19 (dezenove) ações em andamento com pedido inicial de R$ 8.660 com
probabilidade de perda estimada de R$ 4.038, classificada como possível e não provisionadas.

(c) Provisões cíveis - A Seguradora é parte envolvida em processos administrativos ou judiciais cíveis em
razão de sua condição de participante no Consórcio cuja expectativa de perda provável totaliza
R$ 356.
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A Seguradora é parte também em 62 (sessenta e duas) ações cíveis em andamento e, com base
nas informações prestadas pelos escritórios contratados, possuem risco de perda possível, dentre
as quais destacam-se:

(i)

Processo nº 2004.72.02.000926-4 – Evonir Lanz X Fenaseg e outros. Ação proposta em
16.03.2004 objetivando ressarcir os cofres públicos, mais especificamente o Sistema Único
de Saúde – SUS, em razão de valores que a FENASEG teria deixado de repassar quando do
recolhimento dos prêmios do DPVAT. Atualmente, a Seguradora aguarda o julgamento do
recurso especial. O risco de perda é possível e o risco financeiro inestimável consoante
avaliação do escritório que patrocina a ação.

(ii)

Processo nº: 0134858-33.2018.8.19.0001 - Seguradora Líder - DPVAT x Federal de Seguros
S/A e Federal Vida e Previdência S/A: ação movida pela Seguradora pelo rito comum
contra a Federal de Seguros S.A. - em Liquidação Extrajudicial e a Federal Vida e
Previdência S.A. - em Liquidação Extrajudicial, em razão da decisão do Conselho Diretor
da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que determinou nos autos do processo
SUSEP nº 15414.002910/2014-46, que a Seguradora restituísse às mencionadas Seguradoras
os ativos garantidores de provisões técnicas recolhidos em razão do desligamento dessas
entidades do Consórcio. Os pedidos solicitados pela Seguradora são: a inexistência de
relação jurídica entre a autora e as rés Federal Seguros e Federal Vida e Previdência, que
determine a entrega às massas liquidandas destas das provisões técnicas do Seguro
DPVAT e a legalidade da distribuição dos ativos garantidores dessas provisões técnicas às
seguradoras consorciadas remanescentes em virtude do desligamento de ambas do
Consórcio. O valor da causa é de R$ 42.200. Os consultores jurídicos identificaram o risco
de perda como possível.

(iii)

Processo nº 0051025-56.2017.8.13.0216 - Em 14 de agosto de 2017, o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - MPMG ajuizou Ação Civil Pública () contra a Seguradora e outros,
perante a 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Diamantina –
MG, requerendo, em resumo: a) o ressarcimento, pelos réus, de danos patrimoniais
causados ao Estado de Minas Gerais, no importe de R$ 1.300 e R$ 65.000, a título de danos
morais coletivos; e, b) fosse declarada a dissolução compulsória da Seguradora. Os
consultores jurídicos externos avaliaram o risco de perda dessa ação como possível para o
item (a).

(d) Fundo para contingência - Refere-se ao fundo para contingências, formado pelas contribuições
feitas pelas seguradoras quando do seu desligamento do Consórcio, conforme definido no
instrumento de constituição do Consórcio. A variação é explicada pela equiparação com
rendimento das aplicações e alteração da atualização monetária. Até 2018, a atualização era de
6% a.a. e a partir de 2019 corresponde à rentabilidade das aplicações. O efeito da mudança de
critério resultou em um montante de R$ 17.917 para o Consórcio e R$ 136 para a Seguradora Líder,
vide Nota 19(h) (iii).

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a)

Capital social
O capital social subscrito e integralizado é representado por 15.000.000
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito por 53
seguradoras domiciliadas no País em 30 de junho de 2019 (31 de dezembro
de 2018 - 56 seguradoras), conforme detalhamento a seguir:
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Aig Seguros Brasil S.A.
Aliança do Brasil Seguros S.A.
American Life Companhia de Seguros S.A.
Angelus Seguros S.A.
Aruana Seguradora S.A.
At lantica Companhia de Seguros S.A.
Azul Cia. de Seguros Gerais S.A.
Banestes Seguros S.A.
Bradesco Aut o/Re Cia. de Seguros S.A.
Brasil Veículos Companhia de Seguros S.A.
Btg Pactual Vida e Previdência S.A.
Caixa Seguradora S.A.
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.
Cent auro Vida e Previdência S.A.
Cescebrasil Seguros de Garant ias e Crédito S.A.
Cia. de Seguros Aliança da Bahia S.A.
Cia. de Seguros Aliança do Brasil S.A.
Cia. de Seguros Previdência do Sul S.A.
Cia. Excelsior de Seguros S.A.
Comprev Seguradora S.A.
Comprev Vida e Previdência S.A.
Dayprev Vida e Previdência S.A.
Fat or Seguradora S.A.
Gazin Seguros S.A.
Generali Brasil Seguros S.A.
Gent e Seguradora S.A.
Icatu Seguros S.A.
Investprev Seguradora S.A.

(b)

237.137
225.578
161.607
78.914
110.171
464.689
389.152
185.711
705.571
292.225
156.407
1.091.777
227.036
156.077
152.109
174.312
694.889
199.011
168.320
149.928
172.782
158.912
217.518
88.913
209.856
146.873
357.863
164.042

Investprev Seguros e Previdência S.A.
It aú Seguros de Auto e Residência S.A.
Mapfre Previdência S.A.
Mapfre Seguros Gerais S.A.
Mapfre Vida S.A.
Mbm Seguradora S.A.
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais S.A.
Porto Seguro Vida e Previdência S.A.
Previmax Previdência Privada e Seguros S.A.
Previmil Vida e Previdência S.A.
Rio Grande Seguros e Previdência S.A.
Sabemi Seguradora S.A.
Safra Seguros Gerais S.A.
Safra Vida e Previdência S.A.
Sancor Seguros do Brasil S.A.
Sinaf Previdencial Cia de Seguros S.A.
Sompo Seguros S.A.
Swiss Re Corporat e Solut ions Brasil S.A.
Tokio Marine Seguradora S.A.
Too Seguros S.A.
Travelers Seguros Brasil S.A.
União Seguradora S.A.- Vida e Previdência S.A.
Usebens Seguros S.A.
Vanguarda Cia de Seguros Gerais S.A.
Zurich Sant ander Brasil Seguros e Previdência S.A.

Reserva legal
A reserva legal, constituída mediante a apropriação de 5 % do lucro líquido
do exercício, tem por finalidade assegurar a integridade do capital social
em conformidade com o artigo 193 da Lei no 6.404/1976.

(c)

Dividendos
São calculados na proporção de 25% do lucro líquido do exercício social,
deduzido da reserva legal, conforme determina o estatuto social da
Seguradora.
A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela Administração da
Seguradora que estiver dentro da parcela equivalente aos dividendos
mínimos obrigatórios é registrada como passivo na rubrica Obrigações a
pagar por ser considerada uma obrigação legal prevista no Estatuto Social
da Seguradora; entretanto, a parcela dos dividendos adicionais propostos,
declarada pela Administração após o exercício contábil a que se referem
às demonstrações financeiras, mas antes da aprovação pela assembleia
de acionistas, é registrada na rubrica proposta de distribuição de
dividendos adicionais, no patrimônio líquido.
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550.561
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150.462
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154.808
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174.603
173.628
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177.506
42.218
360.473
253.660
687.691
263.986
171.269
30.620
155.543
32.726
1.089.908
15.000.000
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(d)

Lucro por ação - básico e diluído
Lucro por ação - básico e diluído – Conforme requerido pelo
Pronunciamento Técnico CPC 41 – Resultado por Ação, as tabelas a seguir
reconciliam o lucro líquido do período aos montantes usados para calcular
o lucro por ação básico e diluído. A Seguradora não emitiu e/ou outorgou
instrumentos patrimoniais que devam ser considerados para fins de cálculo
do lucro por ação diluído, conforme determina o Pronunciamento Técnico
CPC 41.
O lucro por ação básico é computado pela divisão do lucro líquido do
período pela média ponderada das ações em circulação no período. O
cálculo do resultado por ação básico encontra-se divulgado a seguir:

Numerador
Lucro líquido do período
Denominador (em milhares de ações)
Média ponderada de número de ações em circulação
Lucro líquido do período por lote de mil ações em Reais

30/06/2019

30/06/2018

98

708

15.000

15.000

6,53

47,20
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17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
30 de junho de 2019

30 de junho de 2018

Imposto de
renda

Contribuição
soci al

Imposto de
renda

Contribuição
social

Resultado antes dos impostos e participações

360

360

1.301

1.301

CSLL - Corrente (*)

(88)

-

(245)

(5)

-

(11)

CSLL - Diferido (*)

-

Participações no Resultado

(32)

(32)

(29)

(29)

Base de cál cul o

235

328

1.016

1.272

Adições

483

376

327

71

Temporárias

104

90

71

70

Permanentes

379

286

256

1

-116

Exclusões

-156

-138

-116

Temporárias

(115)

(115)

(94)

(94)

Permanentes

(41)

(23)

(22)

(22)

Lucro real

562

566

1.227

1.227

Despesa com imposto de renda e contribuição social

138

93

308

256

24,57%

16,43%

24,02%

20,00%

Alíquota efetiva

* Valor líquido do efeito da CSLL - A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não é considerada como
despesa dedutível, para fins da apuração do lucro real, devendo o respectivo valor ser adicionado ao lucro
líquido (Lei no 9.316/1996, artigo 1º).

18. RAMOS DE ATUAÇÃO
O quadro abaixo demonstra os indicadores obrigatórios de publicação ao
mercado segurador. A redução no índice de comissionamento é decorrente
da redução do percentual de dotação de 0,60 para 0,01, conforme
Resolução CNSP nº 371/2018.
30 de junho de 2019
Prêmios ganhos
DPVAT (*)

Sinistralidade

Comissionamento

84,53%

0,02%

4.642

30 de junho de 2018
Prêmios ganhos
11.005

Sinistralidade

Comissionamento

84,95%

1,26%

(*) Participação da Seguradora Líder.
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19. DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO
30 de junho
de 2019
(a) Prêmios emitidos - Seguradora Líder
Prêmios emitidos - Consórcio DPVAT

5.432
1.401.916

30 de junho
de 2018
11.539
3.094.068

Repasse Fundação Nacional de Saúde - FNS - Consórcio DPVAT
Repasse Departament o Nacional de Trânsit o - DENATRAN - Consórcio DPVAT

(630.917)
(70.102)

(1.392.582)
(154.731)

Consórcio DPVAT - Distribuição (*)

(695.465)

(1.535.215)

(b) Variação das provisões técnicas - Seguradora Líder

(790)

(534)

Variação das provisões técnicas - Consórcio DPVAT
Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
(c) Receita com emissão de bilhetes - Seguradora Líder
Receit a com emissão de bilhet es - Consórcio DPVAT
Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
( c)Sinistros ocorridos - Seguradora Líder
Sinistros - Consórcio DPVAT

(100.847)
100.057
1.449
181.836
(180.387)
(3.924)
(876.097)

(71.708)
71.174
1.355
174.116
(172.761)
(9.348)
(1.080.830)

Ressarcimentos - Consórcio DPVAT
Variação da provisão de sinistros ocorridos não avisados - Consórcio DPVAT

1.998
367.727

18.598
(190.866)

Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
(d)Custo de Aquisição- Seguradora Líder
Comissão de corretagem - Consórcio DPVAT

502.448
(1)
(140)

1.243.749
(138)
(18.564)

Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
(e)Outras Receitas e Despesas Operacionais - Seguradora Líder
Outras receitas operacionais - Consórcio DPVAT
Despesa com cobrança - Consórcio DPVAT
Formulários - CRV/CRVL - Consórcio DPVAT
Obrigações Detrans - Consórcio DPVAT
Cont ingências Cíveis - Consórcio DPVAT
Outras despesas operacionais - Consórcio DPVAT (i)
Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
(f)Despesas administrativas - Seguradora Líder
Pessoal próprio - Consórcio DPVAT
Serviços de terceiros - Consórcio DPVAT (i)
Localização e funcionamento - Consórcio DPVAT
Publicidade e propaganda - Consórcio DPVAT (ii)
Publicações legais - Consórcio DPVAT
Outras despesas administ rativas - Consórcio DPVAT
Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
(g)Despesas com Tributos - Seguradora Líder
COFINS - Consórcio DPVAT
PIS - Consórcio DPVAT
Taxa de fiscalização - Consórcio DPVAT
Outros tributos - Consórcio DPVAT
Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
(h) Resultado financeiro - Seguradora Líder
Resultado Financeiro - Consórcio DPVAT (iii)
Consórcio DPVAT - Distribuição (*)
(i) Resultado Operacional Seguradora Líder

139
(776)
4.972
(62.049)
(24.239)
(13.559)
(511)
2
94.608
(1.346)
(58.367)
(29.655)
(16.458)
(13.988)
(729)
(322)
118.173
(69)
(11.578)
(1.881)
(87)
(137)
13.614
385
(14.693)
15.078
360

18.426
(1.307)
7.541
(61.025)
(33.010)
(29.809)
819
(52.191)
166.367
(848)
(63.202)
(18.294)
(17.120)
(993)
(993)
(6.533)
106.287
(308)
(38.252)
(6.217)
(87)
(96)
44.344
891
8.477
(7.586)
1.301

(*) Correspondem a valores atribuídos às demais seguradoras consorciadas, conforme quota de
participação de cada uma.
(a) Prêmios após repasses obrigatórios.
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(i) Outras Despesas Operacionais e Serviços de Terceiros – a variação é explicada pela rescisão contratual
com fornecedor de tecnologia, cujos serviços eram relacionados à operação de arrecadação dos prêmios,
que estavam vinculados à quantidade de bilhetes emitidos. Atualmente, o novo contrato não contém mais
essa característica e está classificado como Serviços de Terceiros.
(ii) Publicidade e Propaganda – a variação no primeiro semestre de 2019 é explicada pelo incentivo em
publicidade e propaganda relacionado ao Seguro DPVAT para dar maior visibilidade à população. Em 2018
as campanhas publicitárias foram realizadas no segundo semestre.
(iii) Resultado Financeiro – a variação é explicada pela atualização do Fundo para Contingência (Passivo),
para equiparação com o respectivo rendimento do fundo que encontra-se no Ativo, em aplicações.

20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) E CAPITAL ADICIONAL
Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e adequação de
capital:

Pat rimônio líquido
Intangível (*)
Patrimônio líquido ajustado (PLA)

30 de junho de
2019

31 de dezembro
de 2018

16.142
(70)

16.836
(82)

16.072

16.754

Capital – base (I)
Capit al adicional por risco de subscrição (b.1)
Capit al adicional por risco de crédit o (b.1)
Capit al adicional por risco de mercado (b.1)
Capit al adicional por risco operacional
Capital de risco (II)

15.000
280
280

15.000
277
277

Capital mínimo requerido (CMR) = maior entre (I) e (II)
Suficiência de capital (PLA–CMR)

15.000
1.072

15.000
1.754

(*) Participação da Seguradora Líder - A Seguradora está enquadrada nos limites mínimos estabelecidos
pela Resolução CNSP nº 321/2015 e alterações.

(b.1) Capital adicional
A Seguradora não está sujeita à aplicação do cálculo de capital adicional por
risco de subscrição, crédito e mercado, pois os riscos são de aceitação
compulsória, tendo em vista a obrigatoriedade do pagamento do seguro,
para efeito de licenciamento anual dos veículos pertencentes à frota
nacional.
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21. PARTES RELACIONADAS
São consideradas partes relacionadas, os conselheiros e demais membros do
pessoal-chave da Administração e seus familiares, as consorciadas com a
condição de acionistas, e as empresas ligadas às consorciadas com a
condição de acionistas, conforme definições contidas no Pronunciamento
Técnico CPC 05 - Divulgação Sobre Partes Relacionadas.
Os saldos a pagar e despesas por transações com partes relacionadas estão
demonstrados abaixo.
(a) Composição das operações com Consorciadas acionistas e empresas ligadas por
grupo de contas:
Grupo de contas
Aplicações financeiras (a)
Out ros créditos operacionais (b)
Out ros débit os operacionais (c)
Fundo para contingência (g)

Grupo de contas
Sinist ros ocorridos (d)
Out ras receitas e despesas operacionais (e)
Despesas administrat ivas (f)

30/06/2019
189.115
70.922
260.037

Ativo
31/12/2018
207.347
207.347

30/06/2019
1.854
48.196
50.050

30/06/2019
(371)
(381)
(62)
(814)

Passivo
31/12/2018
3
3
Despesas
30/06/2018
(458)
(382)
(73)
(913)

(a) Referem-se às aplicações financeiras livres e títulos para cobertura das provisões técnicas, cuja
administração dos fundos é realizada por empresas ligadas aos acionistas. A taxa de
administração cobrada pelas empresas é de 0,15% sobre o montante de ativos, representando o
total de R$ 7.876 em 30 de junho de 2019 (R$ 15.006 em 31 de dezembro de 2018), registrado à
contrapartida do resultado financeiro pela capitalização das Provisões Técnicas, uma das menores
taxas praticadas pelo mercado. O valor da taxa é contabilizado diretamente na rentabilidade
líquida dos fundos.
(b) Outros Créditos Operacionais – referem-se ao valor a receber das consorciadas acionistas relativo
ao TAC-MPMG. Esse montante será amortizado pela utilização do Fundo de Contingência
conforme detalhamento na Nota 1 (e).
(c) Outros débitos operacionais - referem-se aos valores a pagar relacionados aos ressarcimentos de
regulação e recepção de sinistros realizados pelas seguradoras consorciadas acionistas.
(d) Sinistros ocorridos - referem-se a operações de ressarcimentos de regulação e recepção de sinistros
realizados pelas seguradoras consorciadas acionistas. O valor unitário de ressarcimento de custos
com recepção é de R$ 70 (setenta reais) por sinistro avisado e pago e de R$ 377 (trezentos e
setenta e sete reais) para ressarcimento de regulação para morte e invalidez permanente e R$ 88
(oitenta e oito reais) para regulação de despesas médicas (DAMS).
(e) Outras Receitas e Despesas Operacionais - referem-se a despesas com cobrança relativas a
convênios bancários do processo de arrecadação com empresas ligadas aos acionistas. Os custos
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de tarifa de cobrança possuem duas modalidades: (i) R$ 1 (hum real) para recebimento via
internet banking e R$ 1,76 (hum real e setenta e seis centavos) para recebimentos via canal
bancário.
(f)

Despesas Administrativas - referem-se a gastos com seguro predial e de veículos da Seguradora,
despesas e tarifas bancárias com empresas acionistas e empresas ligadas. Os valores das despesas
de seguros são contratados a preço de mercado, com base em processo de contratação que
segue as melhores práticas de mercado, através de concorrência, visando o menor custo para a
Seguradora.

(g) Fundo para Contingência – refere-se ao valor a ser amortizado de R$ 48.196, do valor a receber
das Consorciadas acionistas no montante de R$ 70.922 para investimentos do TAC MPMG, sendo o
valor líquido a receber das consorciadas acionistas de R$ 22.726.

(b) Composição das operações com Consorciadas acionistas e empresas
ligadas:
30 de junho de
2019
Categoria
Grupo Banco do Brasil
Aliança do Brasil Seguros S.A.
Banco do Brasil S.A.
BB fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Cia. de Seguros Aliança do Brasil S.A.
Grupo Bradesco
Banco Bradesco S.A.
Bradesco fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Bradesco Auto/Re Cia. de Seguros S.A.
Grupo Caixa Econômica Federal
Caixa fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Caixa Seguradora S.A.
Cia. de Seguros Previdência do Sul S.A.
Grupo Icatú
Icatu Seguros S.A.
Icatu Vanguarda fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Rio Grande Seguros e Previdência S.A.
Vanguarda Cia de Seguros Gerais S.A.
Grupo Itaú
Azul Cia. de Seguros Gerais S.A.
Banco Itaú S.A.
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais S.A.
Porto Seguro fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Porto Seguro Vida e Previdência S.A.
Grupo Mapfre
Brasil Veículos Companhia de Seguros S.A.
Mapfre fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Mapfre Previdência S.A.
Mapfre Seguros Gerais S.A.
Mapfre Vida S.A.
Grupo Safra
Safra fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Safra Seguros Gerais S.A.
Safra Vida e Previdência S.A.
Grupo Santander
Santander fundo de investimento renda fixa do Consórcio DPVAT
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

31 de dezembro
de 2018

Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

1.033
44.900
21.635
3.447

808
769

48.909
20.251
-

-

44.889
13.632
3.502

2.391

47.643
13.123
-

-

3.422
5.489
896

3.686
675

7.171
-

-

1.713
9.271
898
141

1.208
673
110

3.504
-

-

1.874
30.953
1.188
3.904
4.176
991

1.341
892
2.708
759

43.145
7.510
-

-

1.375
6.252
826
2.704
1.139

1.010
652
1.910
860

4.287
-

-

7.389
765
1.107

586
810

8.529
-

-

2.597
5.479

3.680

3.275
-

-
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30 de junho de
2019
Categoria
Outros acionistas
Aig Seguros Brasil S.A.
American Life Companhia de Seguros S.A.
Angelus Seguros S.A.
Aruana Seguros S.A.
Atlantica Companhia de Seguros
Banestes Seguros S.A.
Btg Pactual Vida e Previdência S.A.
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.
Centauro Vida e Previdência S.A.
Cescebrasil Seguros de Garantias e Crédito S.A.
Cia. de Seguros Aliança da Bahia S.A.
Cia. Excelsior de Seguros S.A.
Comprev Seguradora S.A.
Comprev Vida e Previdência S.A.
Dayprev Vida e Previdência S.A.
Fator Seguradora S.A.
Gazin Seguros S.A.
Generali Brasil Seguros
Gente Seguradora S.A.
Investprev Seguradora S.A.
Investprev Seguros e Previdência S.A.
Mbm Seguradora S.A.
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
Pan Seguros S.A.
Previmax Previdência Privada e Seguros S.A.
Previmil Vida e Previdência S.A.
Sabemi Seguradora S.A.
Sancor Seguros do Brasil S.A.
Sinaf Previdencial Cia de Seguros S.A.
Sompo Seguros S.A.
Sw iss Re Corporate Solutions Brasil S.A.
Tokio Marine Seguradora S.A.
Travelers Seguros Brasil S.A.
União Seguradora S.A.- Vida e Previdência
Usebens Seguros S.A.

31 de dezembro
de 2018

Ativo

Passivo

Ativo

1.092
703
342
475
2.263
827
677
1.129
675
655
769
738
681
799
690
991
393
952
666
716
661
684
1.345
1.273
1.230
668
703
770
785
217
1.727
1.177
3.410
753
142
672
260.037

800
575
297
535
1.569
658
528
898
672
513
607
645
598
613
536
734
300
708
660
673
560
707
966
946
523
539
654
599
166
1.250
856
2.365
578
139
555
50.050

207.347

Passivo
1
1
1
3
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Categoria

Despesas
30/06/2019 30/06/2018

Grupo Banco do Brasil
Aliança do Brasil Seguros S.A.
Banco do Brasil S.A.

(4)

(5)

(175)

(208)

(4)

(5)

(59)

(60)

(3)

(9)

(142)

(136)

Cia. de Seguros Aliança do Brasil S.A.
Grupo Bradesco
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Auto/Re Cia. de Seguros S.A.
Grupo Caixa Econômica Federal
Banco Caixa Econômica Federal
Caixa Seguradora S.A.

-

Cia. de Seguros Previdência do Sul S.A.

(5)
(3)

(8)

Grupo Icatú
Icatu Seguros S.A.

-

(5)

Vanguarda Cia de Seguros Gerais S.A.

-

(5)

Grupo Itaú
Azul Cia. de Seguros Gerais S.A.

(5)

(5)

(42)

(30)

(5)

(4)

(10)

(9)

(5)

(4)

Brasil Veículos Companhia de Seguros S.A.

(5)

(5)

Mapfre Previdência S.A.

(5)

(5)

(10)

(9)

(5)

(5)

(24)

(21)

Banco Itaú S.A.
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais S.A.
Porto Seguro Vida e Previdência S.A.
Grupo Mapfre

Mapfre Seguros Gerais S.A.
Mapfre Vida S.A.
Grupo Safra
Grupo Santander
Banco Santander S.A.
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Categoria

Despesas
30/06/2019 30/06/2018

Outros acionistas
Aig Seguros Brasil S.A.

-

American Life Companhia de Seguros S.A.

(5)
(6)

(6)

Angelus Seguros S.A.

(6)

(9)

Aruana Seguros S.A.

(33)

(39)

(5)

(5)

Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A.

(26)

(31)

Centauro Vida e Previdência S.A.

(29)

(31)

(1)

(1)

Cia. Excelsior de Seguros S.A.

(15)

(19)

Comprev Seguradora S.A.

(19)

(23)

Banestes Seguros S.A.

Cia. de Seguros Aliança da Bahia S.A.

Comprev Vida e Previdência S.A.

(5)

(8)

Dayprev Vida e Previdência S.A.

-

Gente Seguradora S.A.

(33)

(39)

Investprev Seguradora S.A.

(24)

(28)

Investprev Seguros e Previdência S.A.

(5)

(8)

(8)

(41)

(44)

Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.

(3)

(4)

Previmil Vida e Previdência S.A.

(5)

(5)

(15)

(23)

Mbm Seguradora S.A.

Sabemi Seguradora S.A.
Sancor Seguros do Brasil S.A.

(0)

-

Sinaf Previdencial Cia de Seguros S.A.

(5)

(5)

Sompo Seguros S.A.

(6)

(6)

Tokio Marine Seguradora S.A.

(9)

(9)

União Seguradora S.A.- Vida e Previdência

(9)

(16)

Usebens Seguros S.A.

(5)

(5)

(814)

(913)
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ANEXO I

**********************
Conselho de Administração:
Wilson Toneto (Presidente)
Anderson Fernandes Peixoto
Celso Damadi
Fernando Barbosa de Oliveira
Helio Hiroshi Kinoschita
Marcelo Goldman
Marcio de Moraes Palmeira
Otacilio Pedrinha de Azevedo
Paulo Augusto Freitas de Souza
Rosana Techima Salsano
Sidney Aparecido Pariz
Sven Robert Will (Vice-Presidente)
Tarcísio José Massote de Godoy
Tatiana Leite Terra Prates
Washington Luis Bezerra da Silva
Diretoria:
José Ismar Alves Torres – Diretor Presidente
Helio Bitton Rodrigues – Diretor Jurídico
Iran Martins Porto Junior – Diretor de Operações e TI
Milton Bellizia Filho – Diretor de Planejamento, Administração e Finanças
Técnicos responsáveis:
Contadora: Kátia Gonçalves Othero - CRC 1SP193598/O-6
Atuária: Anna Paula Almeida – MIBA 660
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ANEXO II

Resumo do Relatório do
Comitê de Auditoria
Semestre findo em
30 de junho de 2019

Ilmos. Srs.
Membros do Conselho de Administração da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S.A.
Rio de Janeiro, RJ

O Comitê de Auditoria da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. – (doravante
referida também como “Companhia” ou “Seguradora Líder”) instituído nos termos da
regulamentação estabelecida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e pela
Superintendência de Seguros Privados - Susep, funciona em conformidade com o estatuto
social da Companhia e o seu regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração.
Compete ao Comitê de Auditoria apoiar o Conselho de Administração em suas atribuições de
zelar pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras, pelo cumprimento das
exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos
auditores contábeis independentes (“auditores externos”) e da auditoria interna e pela
qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de gestão de riscos.
No decorrer do semestre findo em 30 de junho de 2019, o Comitê desenvolveu suas atividades
com base em plano de trabalho elaborado nos termos do seu regimento interno, que incluiu:
(i) entrevistas com a alta administração e com os gestores; (ii) acompanhamento e
monitoramento dos trabalhos das áreas responsáveis pela elaboração das demonstrações
financeiras, pelo sistema de controles internos, pelas atividades de gestão de riscos, pela
função de compliance, e pela ouvidoria; (iii) avaliação do planejamento e do escopo dos
trabalhos executados pela auditoria interna; (iv) avaliação do escopo, desempenho e
independência dos auditores externos; e (v) avaliação da estrutura e funcionamento dos
sistemas de controles internos, compliance e de gestão de riscos, bem como da qualidade e
integridade das demonstrações financeiras.
A responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Susep, é da
administração da Seguradora. Também é de sua responsabilidade o estabelecimento de
procedimentos que assegurem a qualidade das informações e processos utilizados na
preparação das demonstrações financeiras, do gerenciamento dos riscos das operações e da
implementação e supervisão das atividades de controles internos e compliance.
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Os auditores externos são responsáveis por examinar as demonstrações financeiras e emitir
relatório sobre sua adequação em conformidade com as normas brasileiras de auditoria
estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A auditoria interna tem a
responsabilidade pela avaliação da eficácia dos controles internos e do gerenciamento de
riscos e dos processos que asseguram a aderência às normas e procedimentos estabelecidos
pela administração e às normas legais e regulamentares aplicáveis às atividades da
Seguradora.
O Comitê atua através de reuniões e conduz análises a partir de documentos e informações
que lhe são submetidos, além de outros procedimentos que entenda necessários. As
avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da administração, dos auditores
externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles
internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.
O Comitê manteve reuniões com as áreas de: contabilidade, controladoria, jurídico, controles
internos, compliance, gestão de riscos, ouvidoria, relações governamentais, administração e
suprimentos, tecnologia e segurança da informação, prevenção e combate à fraude,
operações, planejamento estratégico e auditoria interna.
O Comitê mantém com os auditores externos canais regulares de comunicação. O Comitê
avaliou e aprovou os planos de trabalho dos auditores e acompanha sua realização e seus
resultados. O Comitê também avalia a aderência dos auditores externos às políticas e normas
que tratam da manutenção e do monitoramento da objetividade e independência com que
essas atividades são exercidas.
O Comitê manteve reuniões regulares com o Diretor Presidente e outros membros da diretoria
da Seguradora e, nessas reuniões, teve a oportunidade de identificar e apresentar sugestões à
administração para o aprimoramento dos controles internos e da gestão de riscos e
acompanha a sua efetiva implementação nos prazos previstos.
O Comitê avaliou os processos de elaboração das demonstrações financeiras e debateu com a
administração e com os auditores externos as práticas contábeis relevantes utilizadas e as
informações divulgadas. As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade
com os critérios e práticas contábeis adotados no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Susep, que contemplam exceções expressas e específicas aplicáveis ao
Seguro DPVAT, conforme divulgado em notas explicativas às demonstrações financeiras.
Portanto, esse fato deve ser considerado na leitura, análise e comparabilidade de suas
demonstrações financeiras com as de outras entidades supervisionadas pela Susep.
Por força do convênio que rege suas operações, e conforme mencionado na nota 15(d), as
consorciadas que deixam de participar do Consórcio devem contribuir para o denominado
“Fundo para Contingência”. O valor atual desse fundo representa as contribuições, atualizadas
monetariamente, realizadas por todas as consorciadas que deixaram o Consórcio até a data
base das demonstrações financeiras, e é apresentado no passivo exigível não circulante. A
partir do semestre findo em 30 de junho de 2019, uma parcela das aplicações financeiras
passou a ser segregada com o objetivo de vinculá-la ao “Fundo para Contingência”. Também
neste semestre, foi reconhecido um complemento de atualização monetária calculado
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retroativamente com base na rentabilidade dessas aplicações. Esse ajuste foi reconhecido
integralmente no resultado do semestre.
Conforme nota explicativa 1(e), em AGE realizada em 27 de junho de 2019, as consorciadas
aprovaram os termos de minuta de um “Termo de Ajustamento de Conduta” e respectivo
protocolo de obrigações, que vem sendo discutido com o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais que, dentre outros compromissos, prevê o pagamento de aproximadamente R$
87 milhões, que deverão ser destinados à realização de investimentos com finalidades sociais
relevantes vinculadas ao objeto do DPVAT. Enquanto se aguarda a assinatura do referido
termo, um passivo de mesmo valor foi reconhecido para refletir a expectativa de desembolsos
futuros. Em contrapartida, no ativo “Contas a Receber”, foi registrado montante que reflete o
compromisso das consorciadas em aportar recursos que suportem o valor desse compromisso.
Para tanto, foi aprovado na mesma AGE a utilização do saldo do “Fundo para Contingências” e
a retenção da margem de resultados apurados a partir de junho de 2019.
Conforme nota 7(d), a administração apurou o valor original de depósitos realizados em
garantia de sinistros em discussão judicial e contabilizou, pela primeira vez, neste semestre, o
valor apurado no ativo, independentemente do ano de realização dos depósitos. O
reconhecimento da atualização monetária desses depósitos depende da finalização de
apurações em curso.
No período abrangido por este relatório, o Comitê não tomou conhecimento de qualquer
denúncia de descumprimento de normas, ato ou omissão por parte da administração da
Companhia que indicasse a existência ou evidência de falhas ou erros que colocassem em risco
a continuidade da Companhia.
O Comitê de Auditoria, consideradas as suas responsabilidades e limitações inerentes ao
escopo e alcance de sua atuação, e o relatório, sem ressalva, dos auditores externos, entende
que as demonstrações financeiras do semestre findo em 30 de junho de 2019, preparadas com
base nas práticas contábeis divulgadas nas notas explicativas, se encontram em condições de
serem aprovadas pelo Conselho de Administração.
29 de agosto de 2019

Gilberto de Lourenço da Aparecida
Assizio Aparecido de Oliveira

José Rubens Alonso

61 de 65

ANEXO III

ANEXO I À REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S.A. REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2019
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
NIRE nº 33.3.0028479-6
CNPJ/MF nº 09.248.608/0001-04

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal, instituído pelo artigo 24 do Estatuto Social da Seguradora Líder do Consórcio
do Seguro DPVAT S.A. (a “Companhia”), é formado por 3 (três) membros titulares e respectivos
suplentes, todos devidamente eleitos pela Assembleia Geral da Companhia e com as atribuições
previstas na lei, sendo seu funcionamento regulado por regimento interno.
A Companhia foi constituída em 10 de outubro de 2007, sendo que em 4 de dezembro de 2007
obteve da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP a necessária autorização para operar
mediante publicação em Diário Oficial da União da Portaria SUSEP nº 2.797, iniciando suas
atividades a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2008.
Os membros do Conselho Fiscal foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia,
realizada em 28 de março de 2019, ato este homologado pela Susep nos termos da Portaria nº
254, de 06 de maio de 2019, expedida no âmbito do Processo nº15414.613508/2019-04.
O Conselho Fiscal da Companhia, com base nas revisões e discussões realizadas, no exercício de
suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras intermediárias de 30 de junho de 2019, e à vista do Relatório da
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, é da opinião que esses documentos,
examinadas à luz da legislação vigente, refletem adequadamente a situação patrimonial e
financeira da Companhia.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019
Carlos Alberto Landim

Rafael Alvino Gozer

Presidente

Conselheiro

Paulo José da Silva
Conselheiro
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ANEXO VI
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