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a instituição fundou, em 2014, o Centro de Pesquisa e Economia do 
Seguro (CPES), com o objetivo de analisar os caminhos da indústria de 
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sobre os principais temas que afetam esse mercado: mudanças climá-
ticas, mortalidade no trânsito e aspectos da demografia brasileira.
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tras 12 unidades, está presente em mais de 80 cidades de todo o país, 
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escola de seguros do Brasil.
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www.funenseg.org.br





D esde que houve a abertura do mercado brasileiro de resseguros, 
em 2007, encerrando quase 70 anos de monopólio estatal no 

setor, o resseguro tornou-se um método crescente de mitigação dos 
riscos enfrentados pelas seguradoras. O resseguro – popularmente 
chamado de “seguro do seguro” – é, na verdade, o seguro dos riscos 
patrimoniais das seguradoras, decorrentes do excesso de risco de suas 
carteiras, permitindo que estas vendam a outra empresa (uma resse-
guradora) parte do risco que exceda a sua capacidade de retenção.

Existem muitas publicações relacionadas com o mercado de resseguro, 
mas a maioria trata de problemas especiais de sua subscrição e os dife-
rentes tipos de contratos. Assim, aumenta a importância do presente 
livro, que aborda o tema menos conhecido e estudado da contabilida-
de do resseguro e da retrocessão.

Não há dúvida de que a administração do resseguro é uma área com-
plexa, mais ainda que o mundo das companhias de seguros. Embora 
haja muitas facetas a considerar, a compreensão dos princípios contabi-
lísticos por trás da cessão de riscos típica do resseguro e da retrocessão 
é crucial para as empresas e para o mercado de seguros.

O entendimento da contabilidade do resseguro desempenha um 
papel-chave na compreensão do panorama financeiro maior das 
empresas. Ademais, a referida complexidade do campo decorre na-
turalmente do mercado subjacente: as estruturas contratuais dos 
programas de resseguro e os acordos individuais relativos a estes são  

Prefácio



igualmente complexos. O mesmo se pode dizer da regulação de sinis-
tros de resseguro e de retrocessão, bem como de sua liquidação. Ainda, 
a contínua evolução das regras contábeis de resseguro cria enormes 
desafios para os responsáveis pela contabilidade dessas transações.

Esta obra é assim destinada a todos os envolvidos com a contabilidade 
de resseguro e retrocessão. Possui estrutura clara, sendo abordados 
com êxito a história do resseguro no Brasil e no mundo, os principais 
aspectos operacionais dos contratos de resseguro e retrocessão, as prá-
ticas e regras contábeis que afetam essas transações e as correspon-
dentes obrigações tributárias. É uma publicação que certamente adicio-
nará conhecimento e valor aos administradores de resseguros no país.

Cabe notar que os autores têm pleno conhecimento do assunto. Gabriel 
Caldas é Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e analista técnico da Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep). Rodrigo Curvello é também Mestre em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pós-gra-
duado em Contabilidade Internacional pela Universidade Castelo Bran-
co (UCB) e analista técnico da Superintendência de Seguros Privados  
(Susep). Ambos desenvolvem trabalhos voltados à elaboração das 
normas de contabilidade, auditoria e solvência aplicáveis ao mercado 
segurador nacional e à supervisão de solvência a distância. Adriano 
Rodrigues é Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universi-
dade de São Paulo (USP) e Mestre em Ciências Contábeis pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É também professor da 
área de Contabilidade e Finanças da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), atuando como docente no Mestrado e Doutorado em 
Ciências Contábeis.

Lauro Vieira de Faria 
Editor Executivo



Apresentação

É com grande entusiasmo e satisfação que apresentamos esta nossa 
segunda obra sobre a contabilidade aplicada ao mercado segurador 

nacional. Desta vez nosso foco se desloca para as comunidades acadêmi-
ca e profissional interessadas nas operações de resseguro e retrocessão.

A inexistência de material nacional, e até mesmo internacional, que 
trate com detalhes da contabilização dessas operações foi a mola pro-
pulsora para decidirmos escrever este livro.

A abertura do mercado de resseguro e, mais recentemente, a entra-
da em vigor de normas contábeis nacionais específicas para o registro 
contábil das operações de resseguro significaram mudanças relevantes. 
Muitas dúvidas ainda pairam nas rodadas de discussão, principalmen-
te entre os que realmente colocam a “mão na massa” (preparadores, 
auditores e supervisores). Daí nasce uma das funções mais importantes 
desta obra: esclarecer, de forma básica e prática, como são operaciona-
lizados os registros contábeis oriundos dos principais eventos relativos 
aos contratos de resseguro.

Desse modo, o objetivo principal deste livro é apresentar o conteúdo 
básico da contabilidade aplicada às operações de resseguro e retroces-
são, bem como auxiliar preparadores das demonstrações contábeis, 
auditores, supervisores e quaisquer outros envolvidos no entendimen-
to dos registros contábeis oriundos dos principais eventos relativos aos 
contratos de resseguro e retrocessão.



Não esperamos esgotar as dúvidas com esta obra, mas sim dar o pon-
tapé inicial para discussão de um tema que se tornou bem relevante 
nos últimos anos e assim incentivar a evolução da contabilidade no 
mercado segurador brasileiro.

O livro está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 1 traz um breve 
histórico sobre a evolução do mercado de resseguro no mundo e no 
Brasil, as primeiras regulações estatais, a atual estrutura do mercado 
nacional e sua evolução em números desde o ano de 2003. A finalida-
de principal é que o leitor possa entender como chegamos à estrutura 
regulatória adotada hoje.

O Capítulo 2 detalha os aspectos operacionais e contratuais do res-
seguro/retrocessão, bem como apresenta suas principais definições e 
funções. Para melhor entendimento da operacionalização, nesse capí-
tulo são definidos os agentes, os elementos essenciais, os instrumen-
tos e as cláusulas obrigatórias e comuns, elementos necessários para a 
formalização dos contratos.

Ainda no Capítulo 2 são apresentados os tipos mais comuns de con-
tratos de resseguro/retrocessão existentes, bem como os efeitos con-
tábeis em relação a suas funções. O intuito é que o leitor conheça as 
formas que essas operações tomam, entenda suas finalidades e os re-
gistros contábeis que serão apresentados no capítulo seguinte.

Podemos considerar o Capítulo 3 como o mais relevante desta obra, 
em termos de contribuição para a literatura nacional sobre o resseguro 
e a retrocessão, uma vez que trata da aplicação da contabilidade em 
todas as suas dimensões (reconhecimento, mensuração e evidencia-
ção) nas operações de resseguro. Neste capítulo o leitor terá acesso 
a uma introdução sobre a convergência contábil do mercado de segu-
ros e resseguros e a uma descrição da normatização local, incluindo 
modelos de publicação e esclarecimentos dos principais grupamentos 
de contas. Além disso, apresentamos modelos e exemplos de registros 
contábeis dos contratos de resseguro e retrocessão mais comuns, com 
comentários didáticos, conforme as seguintes óticas:



a) resseguro na ótica da seguradora;
b) resseguro na ótica do ressegurador local;
c) retrocessão na ótica do ressegurador local; e
d) retrocessão na ótica da seguradora.

A divisão apresentada nesse capítulo pretende auxiliar tanto a segu-
radora quanto o ressegurador, seja na qualidade de cedente ou de re-
trocessionário, bem como suprir eventual carência de direcionamento 
por parte do regulador quanto ao correto registro contábil das opera-
ções de resseguro e retrocessão.

O Capítulo 4, finalmente, resume aspectos relevantes dos principais 
tributos incidentes na operação de resseguro, independente do con-
tribuinte e/ou responsável pelo recolhimento. Nesse sentido, são 
apresentados fato gerador, alíquota, base de cálculo, contribuinte e 
responsável pelo recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e do IOF, por 
vezes conjugando a normatização tributária com questões contábeis 
exigidas pelo regulador do mercado.

Todos os capítulos possuem exercícios resolvidos, que facilitarão o 
aprendizado do leitor, e exercícios propostos, para treino da teoria as-
similada. Os gabaritos dos exercícios propostos estão disponíveis ao 
final desta obra.

Em caso de dúvidas sobre o significado de termos técnicos adotados 
no segmento de resseguro e retrocessão, o leitor poderá recorrer a um 
glossário disponibilizado nas últimas páginas. Nele estão presentes as 
terminologias mais comuns adotadas e utilizadas ao longo do texto.

O conteúdo abordado neste livro certamente terá grande utilidade 
aos profissionais atuantes no mercado segurador nacional, incluindo o 
segmento de resseguro e retrocessão, e aos alunos das disciplinas de 
contabilidade aplicada ao mercado segurador ou contabilidade atua-
rial dos cursos de graduação e pós-graduação em contabilidade, admi-
nistração, atuária e afins.

Os autores
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Introdução	ao	 
Mercado Segurador 1

N este primeiro capítulo daremos os passos iniciais para a com-
preensão do mercado segurador nacional, mais especificamen-

te do segmento de resseguro e retrocessão. Faremos uma breve re-
trospectiva dos principais fatos históricos nacionais e internacionais 
do resseguro, a fim de que você possa entender como chegamos 
às condições atuais dessa área. Com isso, poderemos apresentar a 
estrutura institucional vigente com o intuito de que sejam conheci-
dos os atores gerais do mercado segurador nacional, as respectivas 
competências e principais funções.

1.1 Mercado Ressegurador Mundial

A literatura apresenta como origem do seguro o caso clássico dos 
comerciantes da Babilônia no século XVIII a. C., quando estes, preo-
cupados com o risco de perda de seus camelos durante as longas 
travessias pelo deserto em direção a regiões vizinhas, formavam 
acordos nos quais quem perdesse um camelo, por desaparecimento 
ou morte, receberia outro, pago pelos demais. Passeando pela His-
tória, por volta de 1800 a. C., surgiu o código de Hamurabi, que pre-
via que os navegadores deveriam se associar para ressarcir aquele 
que perdesse o seu navio.



18 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Por muito tempo o comércio de seguros era praticado por particula-
res, porém, em 1691, o comerciante londrino Edward Lloyd funda o 
Lloyd´s Coffee, onde consegue uma clientela de banqueiros e financis-
tas. Esses profissionais começaram a organizar uma bolsa de seguros 
de navios e cargas no Café, sendo este o precursor do atual Lloyd´s de 
Londres. O século XVII marcou o surgimento das primeiras empresas 
de seguros. Somente no século XIX os seguradores particulares foram 
totalmente substituídos por empresas especializadas.

Assim como no caso do seguro, o resseguro possui origem no risco 
marítimo, sendo que o primeiro contrato foi firmado em 1370, em Gê-
nova. Essa operação foi inspirada pela crise de confiança em relação 
ao segurador e pelo anseio do mesmo em evitar riscos indesejáveis.  
Os resseguradores (ainda pessoas físicas) firmaram contrato direta-
mente com o segurador para cobrir o risco marítimo entre o trecho 
de Cádiz e o Mar do Norte, considerado o mais perigoso do percurso.

Apenas na metade do século XVI surge a primeira referência legislativa 
ao resseguro: Guidon de la Mer, na França. Tratava-se de um resumo 
do que era aceito na França, Espanha, Itália e Inglaterra.

Em 1609, os Costumes da Antuérpia mencionavam o resseguro. Em 
1681, na França, foi promulgada a Ordannance de la Marine, que au-
torizou a assunção de riscos por meio dessas operações de resseguro. 

Na Alemanha, em 1842, um incêndio destruiu 25% da cidade de Ham-
burgo, demonstrando a necessidade de constituir empresas especiali-
zadas em resseguro.

A primeira sociedade exclusiva de resseguros foi criada em 1846: a 
Kölnische Rückvers ichenrungs-Gesellscahft (Cologne Reinsurance 
Company). Posteriormente, as atuais líderes de mercado foram cons-
tituídas: a Companhia de Resseguro (Swiss Re), em 1863; e a Compa-
nhia de Resseguros de Munique (Munich Re), em 1880. Em 1871, o 
Lloyd’s ganhou base jurídica, aumentando a integração com outros 
mercados, notadamente o norte-americano, o que acabou por elevar 
a demanda por resseguro.
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As guerras da virada do século XIX e o aumento dos conflitos no mar 
aumentaram a procura por seguros marítimos e expandiram o Lloyd’s. 
As guerras mundiais alavancaram o mercado segurador devido aos ris-
cos inerentes, sendo 80% destes assumidos pelo mercado londrino a 
altas taxas de prêmio.

Devido às vantagens competitivas, grande parte dos maiores ressegu-
radores mundiais está localizada nas Bermudas, país com economia 
baseada na prestação de serviços financeiros, com imposto sobre a 
renda reduzido e sólido sistema jurídico derivado do Reino Unido.

Alguns elementos podem ser destacados na evolução do mercado res-
segurador internacional. Notadamente, as reorganizações societárias, 
como fusões e incorporações, parecem estar atreladas à evolução do 
resseguro e dos resseguradores. Ainda, em regra, a expertise passa ser 
um fator relevante na competitividade e atuação internacional, uma 
vez que as líderes de mercado possuem market share secular.

Nota-se ainda que a indústria de resseguro mundial sofreu várias mu-
danças significativas ao longo dos anos. Em geral, essas alterações são 
fruto principalmente das perdas catastróficas como, por exemplo, os 
incêndios na Alemanha (1842), o Furacão Andrew, na Flórida (1992), 
a tormenta no Reino Unido (década de 90) e o ciclone Mireille, no Ja-
pão. Mais recentemente, os ataques terroristas no World Trade Center 
(2001), em Nova Iorque, e o furação Katrina (2005), que atingiu as Bah-
amas e os estados norte-americanos da Flórida, Alabama, Mississippi e 
Luisiana. No Brasil, destacamos os acidentes envolvendo a Plataforma 
P-36 da Petrobras (2001), o alto-forno da CSN (2006) e rompimento da 
barragem da cidade de Mariana, em MG (2015). Esses eventos acaba-
ram impulsionando o mercado ressegurador a uma reestruturação em 
busca de um aumento de performance e consolidação.
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1.2 Mercado Ressegurador Nacional

O seguro no Brasil se estabeleceu muitos anos mais tarde do que nos 
continentes europeu e asiático, com a transferência da corte portu-
guesa e a fundação da primeira seguradora na capitania da Bahia: 
Companhia de Seguros Boa-Fé. As operações de seguro no país eram 
regidas pelas Regulações da Casa de Seguros de Lisboa e perduraram 
até 1860, quando surgiram as primeiras referências à regulamenta-
ção de seguros na legislação brasileira. Apesar de o Código Comercial 
Brasileiro de 18501 tratar dos aspectos relativos aos seguros marí-
timos, a primeira regulamentação mais abrangente foi introduzida 
pelo Decreto-Lei n. 4.270, de 10 de dezembro de 1901, o qual nor-
matizou as operações de seguros e criou a Superintendência Geral 
de Seguros (SGS). Em 1934, a SGS foi substituída pelo Departamento 
Nacional de Seguros e Capitalização (DNSPC).

Nos anos 30, as mudanças foram grandes. Houve a fundação do Insti-
tuto de Resseguros do Brasil (IRB), ressegurador estatal/monopolista 
até 2008, e a criação de um efetivo mercado segurador nacional, fa-
zendo surgir um grande número de seguradoras nacionais e obrigando 
as empresas estrangeiras que aqui operavam a se organizarem como 
companhias brasileiras e constituírem reservas no país.

Quando houve a criação do IRB pelo Decreto-Lei n. 1.186/39, a in-
tenção do Estado era proteger a economia nacional e evitar a evasão 
de divisas para o exterior. Isso porque o resseguro era celebrado de 
forma direta ou indireta com resseguradores estrangeiros que opera-
vam no país e que remetiam os recursos recebidos das seguradoras 
às matrizes internacionais.

O Decreto-Lei n. 73/66, atual marco regulatório do mercado segura-
dor, normatizou todas as operações de seguros e resseguros e insti-
tuiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, formado pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP); Superintendência de Seguros 
Privados (Susep); Instituto de Resseguros do Brasil (IRB); sociedades 
autorizadas a operar em seguros privados; e corretores habilitados.

1 Lei	n.	556,	de	25	de	junho	de	1850.
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Enquanto exerceu a função de órgão regulador nacional das operações 
de cosseguro, resseguro e retrocessão, as competências do IRB foram 
assim elencadas no art. 44 do Decreto-Lei n. 73/66:

a) elaborar e expedir normas reguladoras de cosseguro, resse-
guro e retrocessão;

b) aceitar o resseguro obrigatório e facultativo, do País ou  
do exterior;

c) reter o resseguro aceito, na totalidade ou em parte;
d) promover a colocação, no exterior, de seguro, cuja aceitação 

não convenha aos interesses do País ou que nele não encon-
tre cobertura;

e) impor penalidade às Sociedades Seguradoras por infrações 
cometidas na qualidade de cosseguradoras, resseguradas  
ou retrocessionárias;

f) organizar e administrar consórcios, recebendo inclusive cessão 
integral de seguros;

g) proceder à liquidação de sinistros, de conformidade com os 
critérios traçados pelas normas de cada ramo de seguro;

h) distribuir pelas Sociedades a parte dos resseguros que não 
retiver e colocar no exterior as responsabilidades excedentes 
da capacidade do mercado segurador interno, ou aquelas cuja 
cobertura fora do País convenha aos interesses nacionais;

i) representar as retrocessionárias nas liquidações de sinistros 
amigáveis ou judiciais.

j) promover o pleno aproveitamento da capacidade do mercado 
nacional de seguros (BRASIL, 1966).

Nesse sentido, até 2007, o Brasil adotou esse regime de monopólio 
estatal da atividade de resseguro, cabendo exclusivamente ao IRB, 
atual IRB-Brasil Re, a atribuição de regular e operar esse segmento 
do mercado segurador.

Com a finalidade de modernizar o setor de seguros nacional e possibi-
litar a abertura do segmento de resseguro, diversas alterações norma-
tivas foram realizadas, sendo a principal delas em relação ao resseguro 
e à retrocessão, na promulgação da Lei Complementar n. 126/07.
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É importante lembrar que o processo de abertura do mercado res-
segurador brasileiro teve início em agosto de 1996, com a apro-
vação da Emenda Constitucional n. 13. O documento suprimiu a 
expressão “órgão oficial ressegurador” do art. 192, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988.

No ano seguinte, o IRB foi incluído no programa de privatizações e 
transformado em uma sociedade de economia mista (por ações), mas 
sob o controle do governo. Na ocasião, sua razão social foi alterada 
para “IRB-Brasil Resseguros S.A”.

Em dezembro de 1999, a Lei n. 9.932 regulamentou a privatização do 
IRB e retirou deste as atribuições fiscalizatórias e normatizadoras em 
relação a essas operações. Entretanto, a falta de consenso quanto às 
regras relativas ao funcionamento do mercado de resseguro após tais 
eventos fez com que a privatização fosse adiada e o IRB reassumisse 
algumas competências anteriores.

Finalmente, em 2007, a Lei Complementar n. 126 alterou Decreto-Lei 
n. 73/66 e a Lei n. 8.031/90, estabelecendo uma nova política para as 
operações de resseguro, retrocessão e sua intermediação, operações 
de cosseguro, contratações de seguro no exterior e operações em 
moeda estrangeira do setor de seguros, além de retirar as atribuições 
anteriormente exercidas pelo IRB. A instituição passou a ser um res-
segurador local que compete por uma fatia do mercado com todos os 
demais resseguradores, sem privilégios e sob as mesmas condições. 
As atividades regulatórias e fiscalizatórias do IRB passaram a ser exer-
cidas, respectivamente, pelo CNSP, órgão regulador do mercado se-
gurador brasileiro, e pela Susep, autarquia competente responsável 
pela fiscalização do seguro no Brasil.

Observa-se que foi necessário aproximadamente uma década para 
uma abertura definitiva do mercado de resseguro, uma alteração que 
representou um grande avanço na economia brasileira, atraindo inves-
timentos do setor privado e capital estrangeiro para o país. Além disso, 
novos produtos tornaram-se viáveis para colocação no mercado, visto 
que mais resseguradores passaram a compartilhar o risco com as se-
guradoras no país, proporcionando maior grau de liquidez, solvência e 
expertise às seguradoras, bem como segurança para os consumidores.
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As linhas de negócios de grandes riscos foram expandidas pelas se-
guradoras a partir da oferta de mais resseguro para suporte dessas 
operações. Sob esse prisma, a abertura contribuiu para a aceleração 
econômica do Brasil no período, com a viabilização de grandes proje-
tos de investimento do governo.

O mercado de resseguro, antes monopolizado pelo Estado, passou a 
contemplar uma série de resseguradores formados por capital privado 
estrangeiro e nacional. Este fato promoveu uma profunda mudança no 
modo como o resseguro é negociado no país, impulsionou o aumento 
da oferta de produtos diferenciados dessa área e, por fim, ocasionou 
uma forte evolução ao mercado de seguros nacional. Esse fato, de 
modo geral, promoveu uma redução de preço, tanto do próprio res-
seguro quanto dos seguros que possuíam alta dependência conexa.

Alguns interesses podem ser mencionados com a quebra do monopó-
lio do IRB e a abertura do mercado de resseguro no Brasil: (a) aumento 
da competitividade no setor; (b) redução dos prêmios de resseguro e, 
consequentemente, de seguro; (c) estímulo à adoção de novas tecno-
logias e à criação de novos produtos; e (d) desenvolvimento do mer-
cado de seguros; (e) formação e profissionalização de mão de obra;  
e (f) agregação de valor ao trabalho do corretor de resseguro.

1.3 Estrutura Atual do Mercado Nacional 

A partir do relato histórico realizado, podemos compreender como 
chegamos aos atuais estrutura e panorama securitários em nosso país.

A regulação do mercado brasileiro de seguros é bastante antiga, remon-
tando à abertura dos portos nacionais, em 1808, e ao surgimento da pri-
meira seguradora no país, a Companhia de Seguros Boa-Fé. Na ocasião, 
as exigências eram de origem portuguesa, situação modificada apenas 
com o advento do Código Comercial Brasileiro, em 1850, que passou a 
formar o Direito Privado de Seguro, em conjunto com o primeiro Código 
Civil brasileiro. A supervisão da atividade foi estruturada com advento 
de decretos. Com a política nacionalista da Era Vargas, houve redução 
da evasão de divisas para o exterior via subsidiárias instaladas no país. 
O setor passou a ser considerado estratégico para a economia local.
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O marco regulatório vigente hoje foi estabelecido pelo Decreto-Lei  
n. 73/662, recepcionado pela atual Constituição da República com status 
de lei complementar. Subordinam-se a esse normativo todas as opera-
ções de seguros privados do país, definidas de forma abrangente como 
os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, di-
reitos e garantias, além das operações que intentam pulverizar o risco, 
denominadas cosseguro, resseguro e retrocessão.

Haja vista a relevância socioeconômica e a alta especialização neces-
sária ao entendimento do negócio segurador, o legislador brasileiro 
entendeu necessário determinar, no art. 2º do Decreto-Lei n. 73/66, 
que o Estado deveria exercer o controle das operações por meio de 
órgãos específicos instituídos na própria norma e no interesse dos 
segurados e beneficiários dos contratos de seguro.

Nesse sentido, foi estabelecido o Sistema Nacional de Seguros Priva-
dos (SNSP), composto pelo CNSP, Susep, resseguradores, sociedades 
autorizadas a operar em seguros privados e corretores habilitados.

Ademais, as transações de previdência complementar aberta e de ca-
pitalização foram igualmente submetidas à regulação e à fiscalização 
do CNSP e da Susep, respectivamente, conforme a Lei Complementar 
n. 109/01 e o Decreto-Lei n. 261/67, normativos regulamentadores 
dessas operações no país.

A Figura 1 apresenta os componentes do SNSP, complementado pelos 
demais agentes supervisionados do mercado segurador brasileiro e 
pela estrutura do Ministério da Fazenda (MF):

2 Norma	recepcionada	pela	atual	Constituição	da	República,	art.	192,	com	status de lei 
complementar.
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Figura 1. Estrutura do mercado segurador brasileiro
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CRSNSP

CNSP
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Sociedades Seguradoras

Entidades Abertas de 
Previdência Complementar

Sociedades Resseguradoras

Sociedades de Capitalização

Corretores Habilitados

Fonte:	Elaborado	a	partir	de	Brasil	(1966,	1967,	2001).

O Ministério da Fazenda (MF) é o órgão da República Federativa do 
Brasil responsável pela formulação e execução da política econômica3.  
Conforme previsto no Decreto n. 7.482/11, inserem-se, na estrutura 
organizacional do MF, o SNSP e o Conselho de Recursos do Sistema 
Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Ca-
pitalização (CRSNSP). O CRSNSP tem por finalidade o julgamento, em 
última instância administrativa, dos recursos de decisões da Susep, 
nos casos especificados em lei4.

O CNSP é o órgão máximo do sistema, colegiado, responsável por fixar 
as diretrizes e normas para a política de seguros privados. Também 
deve regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização 
dos componentes do sistema subordinados ao Decreto-Lei n. 73/66. 

3 Para	mais	informações	sobre	o	MF,	consultar:	BRASIL.	Ministério	da	Fazenda.	Site. Dispo-
nível	em:	<http://www.fazenda.gov.br/institucional/sobre-ministerio>.
4 Os	casos	estão	previstos	nos	Decretos-Leis	n.	73/66	e	261/67,	e	na	Lei	Complementar	n.	
109/01,	na	seção	que	trata	das	entidades	abertas	de	previdência	complementar	(EAPC).
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O CNSP é presidido pelo ministro da Fazenda e composto por repre-
sentantes da Susep, do Ministério da Justiça (MJ), do Banco Central do 
Brasil (Bacen), do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) 
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo o art. 32 do Decreto-Lei n. 73/66, as competências privativas 
do CNSP incluem, entre outros:

a) regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização 
dos que exercerem operações disciplinadas pelo Decreto-Lei n. 
73/66, bem como a aplicação das penalidades previstas;

b) fixar normas gerais de contabilidade e estatística a serem observa-
das pelas sociedades seguradoras;

c) delimitar o capital das sociedades seguradoras e resseguradoras;

d) prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, 
com fixação dos limites legais e técnicos das operações de seguro; e

e) estipular índices e condições técnicas de tarifa.

Frise-se que, enquanto o CNSP normatiza o mercado (atividade de re-
gulação), a Susep fiscaliza-o (atividade de supervisão), além de baixar 
instruções e expedir circulares complementares às normas do CNSP.

A Susep é uma autarquia federal especial com autonomia administra-
tiva e financeira, vinculada ao MF5 e com atuação regida pelo Decre-
to-Lei n. 73/66, regulamentado pelo Decreto n. 60.459/67. Foi criada 
em substituição ao Departamento Nacional de Seguros Privados e 
Capitalização (DNSPC) e possui como principal atribuição, como su-
pracitado, a fiscalização e supervisão do mercado segurador nacio-
nal, atuando suplementarmente na regulação.

A seguinte missão institucional pode ser extraída do site da autarquia:

5 Até	1979,	a	Susep	era	vinculada	ao	Ministério	da	Indústria	e	do	Comércio,	assim	como	
o DNSP.
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Regular, supervisionar e fomentar os mercados de seguros, 
resseguros, previdência complementar aberta, capitalização e 
corretagem, promovendo a inclusão securitária e previdenciá-
ria, bem como a qualidade no atendimento aos consumidores 
(SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, 2017).

Conforme regimento interno estabelecido pela Resolução CNSP n. 
338/16, devido às competências legais estabelecidas, a Susep possui 
as seguintes finalidades:

I. atuar no sentido de proteger a captação da poupança popular 
que se efetua por meio das operações de seguro, resseguro, 
retrocessão, capitalização e previdência complementar aberta;

II. zelar pela defesa dos direitos dos segurados, dos participantes 
de planos de previdência complementar aberta e dos detento-
res de títulos de capitalização;

III. promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instru-
mentos operacionais de seguro, resseguro, capitalização e pre-
vidência complementar aberta, com vistas à maior eficiência 
do sistema nacional de seguros privados, capitalização e previ-
dência complementar aberta;

IV. promover a estabilidade dos mercados de seguro, resseguro, ca-
pitalização e previdência complementar aberta, assegurando sua 
expansão e o fortalecimento das entidades que neles operam;

V. zelar pela liquidez e solvência das sociedades e entidades su-
bordinadas à sua esfera de atuação;

VI. estabelecer os critérios de atuação das pessoas físicas e jurídi-
cas subordinadas à sua esfera de atribuições;

VII. coordenar a organização e o ordenamento das pessoas físicas 
e jurídicas que atuam nos mercados por ela supervisionados;

VIII. disciplinar e acompanhar os investimentos das sociedades e en-
tidades por ela supervisionadas, em especial os efetuados em 
bens garantidores de provisões técnicas;

IX. fiscalizar e controlar as atividades das pessoas físicas e jurídi-
cas subordinadas à sua esfera de atribuições;

X. atuar nos regimes especiais de direção-fiscal, de intervenção, 
de liquidação extrajudicial e demais regimes a que estão sujei-
tas as instituições subordinadas à sua esfera de atribuições;

XI. cumprir e fazer cumprir as Deliberações do CNSP, bem como 
exercer as atividades por este delegadas;
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XII. cumprir e fazer cumprir as normas emanadas pelos Ministé-
rios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 
Presidência da República, na execução de suas atividades; e

XIII. prover serviços de secretaria ao CNSP e fornecer os recur-
sos técnicos, humanos e materiais necessários ao bom fun-
cionamento do Conselho de Recursos do Sistema Nacional 
de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Ca-
pitalização – CRSNSP (CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 
PRIVADOS, 2016).

Esse conjunto de atribuições faz com que o supervisor do mercado te-
nha três funções: (i) executiva, pois deve dar cumprimento às decisões 
do CNSP; (ii) reguladora, tendo em vista que as diretrizes fixadas pelo 
CNSP carecem de especificação e complementação; (iii) e fiscalizadora, 
uma vez que tem o dever de fiscalizar o cumprimento das leis e dos 
regulamentos aplicáveis ao mercado que supervisiona e aplicar as san-
ções estabelecidas na lei.

A eficácia da ação fiscalizadora da Susep é viabilizada pelos amplos 
poderes de sanção que a Autarquia detém contra as sociedades e enti-
dades supervisionadas – desde a simples advertência até cassação da 
autorização para operar, passando pela imposição de multas pecuniá-
rias e suspensão da autorização para atuar em ramo específico.

Acerca dos players desse mercado, as sociedades seguradoras são so-
ciedades anônimas,6 com a finalidade econômica de fornecer aos se-
gurados coberturas de riscos, recebendo, em contrapartida por essa 
cobertura, o prêmio pago pelo segurado. Os riscos acima da capaci-
dade de retenção da companhia devem ser repassados aos ressegu-
radores (operação de resseguro) ou a outras seguradoras (operação 
de cosseguro), a fim de pulverizar a assunção de risco no mercado, 
assunto que será tratado no tópico 2.5 adiante.

6 Há	 previsão,	 no	 Decreto-Lei	 n.	 73/66,	 de	 seguradoras	 constituídas	 sob	 a	 forma	 de	
cooperativas	 limitadas	 a	 operar	 com	 seguros	 agrícolas,	 de	 saúde	 e	 de	 acidentes	 de	
trabalho.	No	entanto,	o	seguro	de	acidente	de	trabalho	encontra-se	estatizado	sob	a	
administração	da	previdência	social	e	não	se	tem	notícia	de	cooperativas	atuando	nos	
seguros	agrícolas	ou	de	saúde
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Com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 109/01, 
as entidades abertas de previdência complementar (EAPCs) devem 
igualmente ser constituídas exclusivamente como sociedades anôni-
mas com fins lucrativos, e ter por finalidade instituir e operar planos 
previdenciários, na forma de renda continuada ou pagamento único, a 
quaisquer pessoas físicas. Importa revelar que ainda há no mercado al-
gumas sociedades civis sem fins lucrativos, constituídas anteriormente 
à promulgação da citada lei complementar.

Quanto aos produtos comercializados, em decorrência do estabelecido 
pela Lei Complementar n. 109/01, as seguradoras autorizadas a operar 
exclusivamente no ramo vida podem também ser autorizadas a traba-
lhar com os planos de benefícios de renda ou de pagamento único.

Já as sociedades resseguradoras, por força da Lei Complementar  
n. 126/07, obedecem às mesmas regras impostas às sociedades segu-
radoras, com as devidas adaptações em decorrência das peculiarida-
des da operação de resseguro, que é definida por Alvim (2001) como:

[...] A transferência de parte ou de toda a responsabilidade do 
segurador para o ressegurador. A obrigação assumida perante o 
segurado por um só segurador é compartilhada por outros através 
do resseguro. Assim como segurado procura garantir-se contra os 
efeitos dos riscos por meio do seguro, procede, da mesma forma, 
o segurador resguardando-se, através do resseguro, de prejuízos 
tecnicamente desaconselháveis (ALVIM, 2001, p. 356).

Importante dizer, ainda, que a Lei Complementar n. 126/07 criou e au-
torizou a atuação de três tipos de resseguradores no mercado brasilei-
ro: o ressegurador local (sediado no Brasil), o ressegurador admitido 
(estrangeiro e com escritório de representação no Brasil) e o ressegu-
rador eventual (estrangeiro, mas sem escritório de representação no 
Brasil). Esses tipos serão mais detalhados no Capítulo 2 desta obra.

As sociedades de capitalização, por sua vez, são aquelas que ofere-
cem títulos de capitalização cujas cláusulas e regras determinam que 
parte dos pagamentos realizados pelo subscritor (aquele que se com-
promete a fazer os pagamentos) será usada para formar um capital 
a ser quitado em moeda corrente e num prazo máximo estabelecido  
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(resgate). Outro atrativo desse produto são os sorteios periódicos.  
A forte ligação com as instituições financeiras é característica dos seg-
mentos de seguros, previdência aberta e capitalização, devido ao fato 
de utilizarem canais de vendas comuns e aplicarem seus recursos na-
quelas instituições. Ocorre que, no caso das sociedades de capitaliza-
ção, essa ligação é mais forte, haja vista as características do produto.

Por fim, os corretores são intermediários na relação seguradora-
-cliente, remunerados por comissão obrigatória e detentores da im-
portante função de redução da assimetria informacional, uma vez 
que devem orientar o cliente nos aspectos técnicos do produto de 
seguro. Frise-se que o corretor não é um preposto da companhia se-
guradora, tampouco elemento essencial na contratação (a segurado-
ra pode receber a proposta de seguro diretamente do proponente ou 
legítimo representante). Uma vez que ocorra a intermediação, tor-
na-se obrigatório o respectivo comissionamento. Nos casos em que 
não houver a presença de um corretor, a importância habitualmente 
paga a título de comissão de corretagem deve ser recolhida ao Fundo 
de Desenvolvimento Educacional do Seguro administrado pela Escola 
Nacional de Seguros – Funenseg.

Especificamente nas operações de resseguro e retrocessão pode ha-
ver a figura da corretora de resseguro/retrocessão, o broker. É a pes-
soa jurídica responsável pela intermediação das operações de resse-
guro e de retrocessão, estabelecendo a ligação entre as cedentes e 
o ressegurador ou retrocessionário (seguradora ou ressegurador que 
assume riscos na operação de retrocessão). Na grande maioria das ve-
zes ocorre o pagamento de corretagem de resseguro – ou brokerage –  
para essas operações.

Cabe destacar que o corretor de resseguro pode auxiliar na precifi-
cação dos contratos, bem como na busca de integralização (“capaci-
dade”) para o risco. Dessa forma, o corretor de resseguro trabalha 
de maneira diferente do corretor de seguros, visto que o primeiro é 
mais ativo na construção e negociação do preço e na busca de inte-
gralização do risco, enquanto o segundo geralmente apresenta os 
preços calculados pelas seguradoras.
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1.4 Evolução e Perspectivas

Acompanhando o crescimento do mercado segurador, o segmento de 
resseguro vem apresentando expansão significativa a partir de 2008, 
com a abertura do mercado aos resseguradores estrangeiros, confor-
me demonstrado na Figura 2.

Figura 2. Evolução dos Prêmios Cedidos em Resseguro

Fonte:	SUPERINTENDÊNCIA	DE	SEGUROS	PRIVADOS.	Adaptado	do	4º	Relatório	de	Análise	e	Acompa-
nhamento	dos	Mercados	Supervisionados.	Disponível	em:	<http://www.susep.gov.br/menu/estatisti-
cas-do-mercado/relatorio-de-analise-e-acompanhamento>.	Acesso	em:	07	out.	2016.

Ano Eventuais (R$ mil) Admitidas (R$ mil) Locais (R$ mil) Total (R$ mil)

2008 49.730 161.212 3.608.168 3.819.110

2009 269.111 876.035 3.247.888 4.393.034

2010 236.608 1.352.422 3.063.726 4.652.756

2011 270.720 2.070.622 3.313.663 5.655.005

2012 191.410 1.996.582 3.404.530 5.592.522

2013 225.947 2.065.964 4.688.432 6.980.343

2014 263.615 1.865.880 5.778.692 7.908.187

2015 265.162 2.028.675 6.237.772 8.531.609
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Pode-se verificar que o crescimento dos prêmios cedidos em resseguro 
foi impulsionado pelo aumento dos montantes cedidos a ressegurado-
res locais e admitidos. Os montantes cedidos a resseguradores locais 
passam a apresentar crescimento mais notável em 2013 (variação de 
38% em relação a 2012).

Em 2014, o total de prêmios cedidos a resseguradores locais, brutos 
de comissões, atingiu a marca de R$ 5,8 bilhões, uma alta de 23%, e 
o total de prêmios cedidos a todos os tipos de resseguradores foi de  
R$ 7,9 bilhões (crescimento de 13% em relação a 2013). 

No ano de 2015, houve novo crescimento do total de prêmios cedidos, 
brutos de comissões, a resseguradores locais, admitidos e eventuais. 
O montante de cessão para resseguradores locais passou para cerca de 
R$ 6,2 bilhões, uma alta de 8%. Por outro lado, se considerados todos 
os tipos de resseguradores, os prêmios cedidos alcançaram aproxima-
damente R$ 8,5 bilhões (crescimento de 8% em relação a 2014). 

No entanto, a retração econômica nacional iniciada em 2015 e as in-
certezas do cenário futuro tendem a afetar o segmento, uma vez que a 
demanda por produtos de seguro já apresenta desaceleração em ter-
mos reais, impactando, consequentemente, o ritmo do crescimento 
da área de resseguro. Além disso, a redução de investimentos no país 
tende a reduzir a demanda por seguros de grandes riscos, como, por 
exemplo, os de garantia, engenharia e marítimo. Esses ramos possuem 
alta taxa de cessão de riscos em resseguro e retrocessão, sendo suas 
desacelerações igualmente prejudiciais ao segmento analisado.

Esse reflexo já é observado nos números do setor. Segundo a Escola 
Nacional de Seguros, a análise do primeiro trimestre de 2016 revela 
que os prêmios de resseguro cedidos para resseguradores locais foram 
apenas 3,5% maiores do que o mesmo período de 2015 (uma redução 
em termos reais de 5,8%, tendo por base o IPCA do período).
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1.5 Exercícios Resolvidos

1. Descreva brevemente o processo de abertura do mercado de res-
seguro no Brasil.

Resposta: O processo de abertura teve início com a aprovação da 
Emenda Constitucional n. 13/96, que alterou o art. 192 da CF/88, 
retirando a expressão “órgão oficial ressegurador” do inciso II. Em 
seguida, o IRB foi incluído no programa de privatizações e trans-
formado em uma sociedade de economia mista (por ações). A Lei 
n. 9.932/99 regulamentou a privatização do IRB e retirou deste as 
atribuições fiscalizatórias e normatizadoras em relação às opera-
ções de resseguro, cosseguro e retrocessão. Somente em 2007 a 
Lei Complementar n. 126 alterou o Decreto-Lei n. 73/66 e a Lei n. 
8.031/90, estabelecendo uma nova política para as operações de 
resseguro, retrocessão e sua intermediação, operações de cosse-
guro, contratações de seguro no exterior e operações em moeda 
estrangeira do setor de seguros, além de permitir a operação de 
outros resseguradores no país. 

2. O que é o IRB Brasil RE atualmente, e qual sua importância histórica 
para o mercado brasileiro de seguros e resseguro?

Resposta: Atualmente, o IRB é um ressegurador local que compe-
te em igualdade de condições com os demais resseguradores nos 
mercados brasileiro e internacional. No passado, o IRB detinha o 
monopólio do mercado de resseguro no Brasil, além de desempe-
nhar papel de regulador e supervisor de algumas operações do 
mercado nacional (resseguro, retrocessão e cosseguro). Quando 
houve a criação do IRB pelo Decreto-Lei n. 1.186/39, a intenção do 
Estado era proteger a economia nacional e evitar a evasão de divi-
sas para o exterior. Isso porque o resseguro era celebrado de forma 
direta ou indireta com resseguradores estrangeiros que operavam 
no país e remetiam os recursos recebidos das seguradoras às ma-
trizes no exterior.
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3. Quais órgãos/entidades são responsáveis por regular e supervisio-
nar o mercado de resseguro e retrocessão no Brasil?

Resposta: Desde a Lei Complementar n. 126/07, as atividades regu-
latórias e fiscalizatórias do IRB passaram a ser exercidas pelo CNSP, 
órgão regulador do mercado segurador brasileiro, e pela Susep,  
autarquia competente pela fiscalização de seguros no Brasil.

1.6 Exercícios Propostos

1. Cite alguns objetivos para haver a abertura do mercado ressegura-
dor brasileiro e consequências positivas provenientes da quebra do 
monopólio do IRB.

2. Indique o marco regulatório atual do mercado segurador e qual a 
sua importância.

3. Quais são os segmentos do mercado segurador brasileiro e que 
normas principais regem esses segmentos na atualidade?

4. Estabeleça as distinções entre o CNSP, a Susep e o IRB, em termos 
de estrutura e funções.

5. Defina os seguintes termos: ressegurador, corretor de resseguro e 
retrocessionário.
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N este capítulo apresentaremos as principais definições do resseguro 
e da retrocessão, as funções que justificam a contratação pelas ce-

dentes, os agentes envolvidos nessas operações e os tipos de contrato 
usualmente emitidos. Além disso, demonstram-se os efeitos contábeis 
e tributários desses mecanismos de pulverização do risco, ou seja, os 
impactos sobre o patrimônio e os resultados contábil e tributável das 
companhias cedentes. Finalmente, descreve-se como o resseguro e a re-
trocessão podem ser usados com a finalidade de aprimorar o gerencia-
mento de riscos e melhorar a solvência das companhias. Pretendemos 
que, ao finalizar este capítulo, o leitor esteja mais adaptado com os con-
ceitos envolvidos nessas operações para que a compreensão dos lan-
çamentos contábeis apresentados no capítulo seguinte seja facilitada.

2.1 Definições e Funções do Resseguro e da Retrocessão

Um tribunal determinou que um motorista pagasse R$ 4 milhões a um 
pedestre como resultado de um acidente automobilístico. Ocorre um 
acidente aéreo em que um avião é totalmente destruído e há centenas 
de vítimas fatais, onde o total de perdas materiais e imateriais soma 
R$ 150 milhões. Um furacão atinge o sudeste dos Estados Unidos, cau-
sando danos patrimoniais no valor de R$ 45 milhões. 

Aspectos Operacionais e 
Contratuais do Resseguro  

e da Retrocessão
2
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Na grande maioria dos casos em que há um evento gerador de gran-
de impacto econômico-financeiro, como os exemplos citados acima, 
as perdas estão cobertas por uma apólice de seguro. Os resultados 
financeiros das seguradoras são afetados negativamente por paga-
mentos de sinistros de grandes proporções (alta severidade), como 
os presentes nesses exemplos, ou por muitos sinistros pequenos (alta 
frequência). Para reduzir esse efeito, uma seguradora deve pagar um 
prêmio ao ressegurador e, em troca, deve ser indenizada por alguns ou 
por todos esses pagamentos de sinistros. Na ocorrência do sinistro, o 
segundo paga o equivalente à sua parcela de participação à primeira, 
a qual permanece responsável perante o segurado pelo valor total do 
sinistro. Essa operação é chamada de resseguro. Ao dividir as perdas 
com o ressegurador, a seguradora pode aumentar a sua capacidade de 
assunção de riscos e controlar melhor seus resultados.

O resseguro é considerado o ápice da atividade de seguros. É, por-
tanto, fator preponderante nas estratégias de administração dos riscos 
incorridos pelas seguradoras na gestão de sua carteira de cobertura 
de riscos. A opção pelas várias modalidades de resseguro existentes 
permite que a seguradora defina sua própria estratégia de atuação em 
um determinado mercado ou em uma certa linha de negócio.

Podemos definir o resseguro como a transferência do risco de seguro 
de uma seguradora para outra companhia, por meio de um contrato. 
Nesse documento, uma das empresas (o ressegurador) concorda, em 
troca de um prêmio de resseguro, em indenizar a outra (a seguradora 
cedente) de parte ou da totalidade dos sinistros cobertos por uma (ou 
mais de uma) apólice de seguro da cedente. Assim, é costumeiramente 
chamado também de “seguro das seguradoras”.

Há, ainda, uma ferramenta de pulverização dos riscos assumidos 
pelo ressegurador: a retrocessão. A Resolução CNSP n. 168/07 define 
como retrocessão a operação de transferência de riscos de resseguro 
de resseguradores, com vistas à sua própria proteção, para ressegu-
radores ou para sociedades seguradoras locais.
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A retrocessão feita pelo ressegurador consiste na cessão de parte das 
responsabilidades por ele aceitas a outro, ou outros resseguradores, 
ou seja, é o “resseguro de um resseguro”. Os contratos de retrocessão 
são, basicamente, os mesmos utilizados em operações de resseguro, 
tendo como diferença apenas a condição dos participantes, pois en-
quanto o segurador direto faz cessões em resseguro, o ressegurador 
faz retrocessões a outros resseguradores ou seguradoras.

A literatura internacional não trata especificamente da retrocessão, 
dando ênfase apenas ao resseguro, porém boa parte do arcabouço 
teórico do resseguro pode ser adaptado. A principal distinção é que 
o resseguro é uma ferramenta adquirida pela seguradora, enquanto a 
retrocessão é contratada pelo ressegurador.

Os objetivos fundamentais do resseguro/retrocessão são:

a) proteger os acionistas das seguradoras/resseguradores contra gran-
des oscilações nos lucros e perdas nos balanços e no valor das ações;

b) permitir às seguradoras/resseguradores subscrever riscos maiores 
que suas capacidades; 

c) dar competitividade a pequenas seguradoras, oferecendo-lhes ca-
pacidade equivalente à de grandes empresas;

d) criar um relacionamento de longo prazo entre cedente e ressegura-
dor/retrocessionário; e

e) realizar a troca de experiência acumulada (expertise).

Em adição, a literatura disponível sobre o resseguro costuma relacio-
nar as principais funções que essa ferramenta desempenha nas segu-
radoras que optam por utilizá-la em suas operações. Os conceitos e 
argumentos podem ser adaptados à operação de retrocessão em que 
a cedente é necessariamente um ressegurador. A seguir são listadas 
essas funções mais comumente citadas:
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a) aumento da capacidade

Coexistem dois tipos de aumento de capacidade proporcionados pelo 
resseguro. O aumento na capacidade ampla refere-se ao fornecimen-
to à seguradora de capacidade de subscrição de limites maiores de 
cobertura para um único risco que, sem o resseguro, esta não seria 
capaz de assumir. Nesse caso, o resseguro protege o patrimônio da 
seguradora contra a ocorrência de sinistros vultosos não rotineiros, ou 
seja, poucos sinistros de alto valor (baixa frequência e alta severidade). 
Já o aumento da capacidade para produzir prêmios diz respeito ao 
volume agregado de prêmios que uma seguradora pode subscrever.

A função de aumento de capacidade trata-se de um aspecto-chave, 
tanto em termos de lucratividade como da aquisição ou manuten-
ção de parcelas de mercado por parte da seguradora. Frise-se que, 
em ambos os tipos de aumento , os limites máximos costumam ser 
determinados pelos órgãos reguladores, tomando-se como base o 
capital próprio da seguradora ajustado para fins regulatórios. A utili-
zação do resseguro permite que as companhias de seguros subscre-
vam acima de sua capacidade, retendo apenas o percentual do risco 
compatível com seus limites, cabendo a cada uma determinar o seu 
“apetite” ao risco de acordo com os seus objetivos estratégicos. Isso 
é válido tanto para riscos singulares como para o montante global de 
riscos assumidos. É um recurso importante para que se viabilize uma 
expansão do número de apólices emitidas sem que seja necessário 
imobilizar o volume de capitais próprios que seriam obrigatórios caso 
não houvesse um resseguro.

O valor máximo da importância segurada ou o limite de responsabili-
dade que uma seguradora pode assumir em um determinado risco é 
chamado limite de retenção. Os resseguradores oferecem às segura-
doras cedentes uma capacidade de assumir riscos de grande porte ao 
aceitarem exposições a riscos e sinistros que estas não querem ou não 
podem reter. Essa função do resseguro permite que as seguradoras 
cuja capacidade para subscrever riscos de grande porte é limitada pos-
sam participar de um mercado mais amplo, ao mesmo tempo em que 
restringe as consequências financeiras de possíveis sinistros. 
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b) alívio de patrimônio líquido ou surplus relief

O patrimônio líquido é a importância pela qual os ativos da companhia 
excedem seus passivos e representa os recursos financeiros que a se-
guradora pode usar para pagar seus sinistros ou prejuízos inesperados. 
O órgão regulador de seguros exige que as companhias desse merca-
do mantenham a qualquer tempo um patrimônio líquido, com ajustes 
específicos, que seja suficiente para cobrir os riscos assumidos. Logo, 
a capacidade líquida para produzir prêmios está diretamente relacio-
nada com esse montante. 

Qualquer tipo de contrato de resseguro que propicie um aumento no 
patrimônio líquido da seguradora ocasiona um correspondente au-
mento na capacidade de produzir prêmios. A receita de prêmios de se-
guros será registrada pela seguradora ao longo da vigência da apólice, 
respeitando o regime de competência. Porém, alguns custos para aqui-
sição do negócio já foram desembolsados, gerando um desequilíbrio 
negativo no resultado das companhias. Como o ressegurador partilha 
dos lucros do negócio, é justo que participe também das despesas. 
Para isso, paga uma comissão de resseguro para a seguradora. É nesse 
contexto que a comissão de resseguro, utilizada para compensar os 
custos iniciais de aquisição da apólice de seguros, gera um benefício 
que afeta positivamente o patrimônio líquido.

A comissão de resseguro é uma importância paga pelo ressegurador 
à seguradora cedente para cobrir parte ou a totalidade dos custos de 
aquisição e de regulação de sinistros incorridos por ela. A comissão 
de resseguros compensa os custos de aquisição relativos às porções 
das apólices que foram resseguradas e, com frequência, contém uma 
comissão adicional de participação nos lucros, se a carteira da segu-
radora for rentável. Essa função é chamada de “surplus relief” porque 
a comissão de resseguro compensa a redução de patrimônio líquido 
da seguradora cedente causada pelos custos de aquisição, facilitando 
assim o crescimento de seu volume de prêmios.

Além de fortalecer a capacidade de subscrição, o resseguro, ao pagar 
comissões à seguradora, restitui os gastos incorridos com a emissão 
da apólice original, alimentando o fluxo de caixa da empresa cedente.
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c) estabilização dos resultados

Uma seguradora, assim como qualquer outra empresa, deve ter um 
fluxo estável e razoável de lucro, com intuito de atrair e reter capital 
que apoie o seu crescimento, bem como fornecer ao acionista o retor-
no adequado ao tipo de risco assumido. Os aspectos demográficos, 
econômicos, sociais, forças da natureza ou simples eventualidades têm 
impactos diretos nas demonstrações financeiras das seguradoras, de 
modo que geram uma flutuação significativa de seus resultados repor-
tados. Suavizar os altos e baixos da variação aleatória da sinistralidade7 
da seguradora ajuda a garantir bons lucros.

A estabilização de resultados surge como consequência do equilíbrio ob-
tido com contrato de resseguro, pois quando são retirados da carteira da 
seguradora os riscos discrepantes e/ou a volatilidade dos sinistros gera-se 
a perspectiva de estabilidade nos resultados e, portanto, na previsibili-
dade de desembolsos. Determinadas modalidades de resseguro cobrem 
quaisquer valores de sinistros que ultrapassem um limite previamente 
acordado. No estabelecimento de um teto de indenização por sinistro ou 
evento, a seguradora se beneficia de uma menor taxa de flutuação (vola-
tilidade) em seus resultados. A utilização do resseguro supre, ainda, o re-
quisito de se desenvolver uma carteira equilibrada quanto à possibilida-
de de incidência de sinistros cujo valor seja o mais homogêneo possível.  
A negociação de resseguros para sinistros de maior montante permite um 
nivelamento das expectativas de desembolso por parte da seguradora.

Uma determinada seguradora, ao reportar em suas demonstrações fi-
nanceiras um resultado e uma sinistralidade volátil, pode:

• afetar o valor de suas ações, quando negociadas em bolsa de valores;

• alterar a classificação da sua situação financeira feita por agências 
especializadas independentes;

• prejudicar o gerenciamento dos riscos nos departamentos de subs-
crição e de sinistros;

7 Sinistralidade	é	a	relação	entre	sinistros	ocorridos	e	prêmios	ganhos	no	período.
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• minar a confiança da área de vendas da seguradora (especialmente 
dos agentes independentes, os quais podem colocar seus clientes 
em outras seguradoras);

• levar à insolvência; e

• afetar o seu planejamento tributário.

Portanto, as seguradoras preferem ter uma experiência de sinistros 
estável e o resseguro pode ajudar a assim mantê-las. Estabilizar a sinis-
tralidade é uma importante função do resseguro, porque ajuda no pla-
nejamento financeiro e ampara o crescimento da seguradora. A estabi-
lidade também pode encorajar o investimento de capital, visto que os 
investidores preferem companhias com resultados pouco flutuantes. A 
Tabela 1 demonstra como o resseguro pode equilibrar a sinistralidade 
de uma seguradora.

No exemplo da Tabela 1, o contrato de resseguro protege a seguradora 
contra montantes de sinistros superiores a R$ 20 milhões por exercí-
cio, indenizando-a com os valores que excederem esse patamar, cha-
mado de prioridade. Podemos notar que, se não houvesse resseguro, 
o resultado da companhia seria afetado pela a alta volatilidade dos 
sinistros apresentados na segunda coluna da tabela. Com a utilização 
de resseguro os valores de sinistros (quarta coluna da tabela) apresen-
tam-se com menos variação.

Tabela 1. Estabilização do volume de sinistro anual de uma seguradora

Exercício Valor Bruto dos 
Sinistros de seguro

Recuperação 
de Resseguro

Valor Líquido dos 
Sinistros de Seguro

1 15.000 - 15.000

2 35.000 15.000 20.000

3 13.000 - 13.000

4 25.000 5.000 20.000

5 40.000 20.000 20.000

>	(CONTINUA)
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Tabela 1. Estabilização do volume de sinistro anual de uma seguradora

Exercício Valor Bruto dos 
Sinistros de seguro

Recuperação 
de Resseguro

Valor Líquido dos 
Sinistros de Seguro

6 37.000 17.000 20.000

7 16.500 - 16.500

8 22.000 2.000 20.000

9 18.000 - 18.000

10 10.750 - 10.750

Total 232.250 59.000 173.250

Fonte:	Adaptado	de	Harrison	(2007,	p.7).

A Figura 3 apresenta um gráfico de linhas que ilustra as duas situações, 
comparando os valores de sinistros brutos e líquidos durante os exercícios.

Figura 3. Comparação entre Sinistros Brutos e Líquidos de Resseguro
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Fonte:	Adaptado	de	Harrison	(2007,	p.7).

>	(CONTINUAÇÃO)
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d) proteção contra catástrofes

As seguradoras estão sujeitas a grandes perdas catastróficas ocasiona-
das por eventos como terremotos, explosões, furações, tornados, de-
sastres de avião, etc. Um evento isolado pode resultar em um número 
elevado de sinistros para uma única seguradora. Para isso existe o resse-
guro de catástrofe, o qual limita as perdas a um valor predeterminado.

A subscrição de riscos concentrada em certa área geográfica pode re-
sultar em um número elevado de sinistros para uma seguradora devi-
do a eventos catastróficos. Os contratos de resseguro de catástrofes 
protegem a seguradora limitando suas perdas a um valor fixo, mesmo 
que existam múltiplas apólices emitidas, desde que os sinistros sejam 
todos decorrentes de um mesmo evento. Tal proteção pode abranger, 
em alguns casos, até mesmo apólices de ramos distintos.

A menos que haja cobertura de resseguro apropriada, as catástrofes 
podem reduzir imensamente os resultados ou mesmo ameaçar a sol-
vência de uma seguradora. Adquirindo resseguro para se proteger con-
tra catástrofes uma seguradora pode estabilizar sua sinistralidade. 

e) transferência de experiência acumulada

Outra função muito comentada na literatura é a transferência de ex-
periência entre ressegurador e seguradora. Resseguradores trabalham 
com uma ampla variedade de seguradoras em circunstâncias diferentes, 
logo, acumulam muita experiência e conhecimento na subscrição de 
riscos e na regulação de sinistros. Esse conhecimento sobre operações 
de seguros e funcionamento dessa indústria pode ajudar outras segu-
radoras, principalmente as pouco experientes, a operar em diferentes 
mercados, a oferecer novos produtos e a regular sinistros de alta com-
plexidade. Sem essa assistência as seguradoras teriam dificuldades para 
gerar resultados positivos em modalidades de seguros nas quais seus 
conhecimentos e experiências são limitados. Ao negociar com diversas 
seguradoras, o ressegurador acumula uma vasta quantidade de infor-
mações, o que pode servir para auxiliar as próprias companhias, sendo 
útil, principalmente, para as de médio e pequeno porte que pretendem 
iniciar a comercialização de seguros de ramos não operados até então.
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A atuação mundial das resseguradores e sua experiência acumulada 
permitem o fornecimento de informações muitas vezes cruciais para 
a aceitação – ou não – de determinados riscos, cuja avaliação requer 
conhecimentos mais sofisticados. Desse modo, as seguradoras contam 
com o saber específico acumulado pelos resseguradores quanto aos 
diversos tipos de riscos cobertos.

f) encerramento de operações numa área geográfica ou num ramo  
 de seguro

A decisão de se retirar de uma área geográfica ou de um ramo de ne-
gócio pode gerar problemas para uma seguradora, visto que é um pro-
cesso difícil de administrar e caro. Ainda, é provável que crie atrito com 
seus segurados e corretores. Uma solução é ressegurar a totalidade 
dos negócios indesejados. Dessa forma, a seguradora evita o atrito de-
corrente do cancelamento das apólices junto aos segurados. Também 
se livra dos custos do processo de devolução de prêmios e dos riscos 
jurídicos inerentes a essa interrupção.

A seguradora pode querer se retirar de um segmento de mercado por-
que este não é rentável, é indesejável ou não se encaixa no seu plano 
estratégico. Para isso, tem as seguintes opções:

• parar de vender novas apólices e manter os seguros em vigor até 
que todas as apólices expirem (run-off);

• cancelar todas as apólices e devolver o prêmio não ganho  
aos segurados;

• sair do segmento de mercado por meio de uma ferramenta conhe-
cida como transferência de carteira.

Na transferência de carteira, a seguradora repassa a totalidade dos 
riscos a uma seguradora ou a um ressegurador. Nesse caso, o resse-
gurador aceita a totalidade dos riscos assumidos pela cedente nas  
apólices resseguradas.
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2.2 Perspectiva Contratual:  
Elementos, Agentes e Formalização 

Os contratos de seguro, de resseguro e de retrocessão são indepen-
dentes juridicamente, embora exista sempre uma dependência em 
relação ao anteriormente citado. O segurado da apólice de seguro ori-
ginal não participa diretamente do contrato de resseguro e de retro-
cessão, já que a negociação é feita entre seguradora e ressegurador e 
entre ressegurador e retrocessionário. A seguradora que contratou o 
resseguro também não atua no contrato de retrocessão estabelecido 
entre ressegurador e retrocessionário.

Para o bem das relações estabelecidas, o legislador ordinário brasilei-
ro definiu no art. 757 do Código Civil que a operação de seguro deve 
tomar a forma jurídica de um contrato, pelo qual “o segurador se obri-
ga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 
segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados” 
(BRASIL, 2002).

De igual forma, a Susep trata o seguro em suas normas regulamenta-
doras como um “contrato mediante o qual uma pessoa denominada 
Segurador, se obriga, mediante o recebimento de um prêmio, a indeni-
zar outra pessoa, denominada Segurado, do prejuízo resultante de ris-
cos futuros, previstos no contrato” (SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS, 2007).

Apesar de o contrato de resseguro ser classificado como um contrato 
atípico, pelo motivo de não fazer parte das normas jurídicas, podemos 
considerar que a sua formalização é semelhante à do contrato de se-
guro. Isso porque devem apresentar os mesmos atributos para que 
se tornem válidos juridicamente. As partes do contrato de resseguro 
determinam que cláusulas vão prevalecer, a maioria delas em comum 
acordo, tornando-se assim o instrumento legal.

Tal como no caso do seguro, o contrato de resseguro/retrocessão deve 
ser bilateral (gera obrigações para ambas as partes), oneroso (implica 
dispêndio para ambas as partes), aleatório (ressegurador/retroces-
sionário assume a obrigação de indenizar a seguradora/ressegurador 
por acontecimento incerto), formal (emissão obrigatória de contrato),  
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nominal (regulação em norma com padrão definido) e de boa-fé  
(o risco é conhecido pelo ressegurador/retrocessionário, conforme in-
formações prestadas pela seguradora/ressegurador, que deve agir de 
forma a não induzi-lo a erro ou engano). Diferentemente do seguro, 
o contrato de resseguro/retrocessão não é um contrato de adesão, 
já que ambas as partes pertencem à mesma indústria e negociam as 
cláusulas que farão parte do documento.

Os contratos de resseguro e retrocessão se diferenciam do contrato de 
seguro devido principalmente aos elementos e agentes contidos neles. 
Enquanto no último encontramos uma relação de hipossuficiência, em 
que o segurado apresenta capacidade financeira e conhecimento dos 
riscos inferiores em relação à seguradora, nos primeiros a conexão é 
mais igualitária entre cedente e ressegurador ou retrocessionário, vis-
to que as duas entidades são reguladas e detêm conhecimento técnico 
suficiente da operação.

Para a operacionalização dos contratos de resseguro e retrocessão, al-
guns agentes merecem destaque, quais sejam: cedente, corretor de 
resseguro, ressegurador (local, admitido e eventual) e retrocessionário. 
O Quadro 1 conceitua esses agentes:

Quadro 1. Agentes do Contrato de Resseguro

Agentes Conceitos

Cedente Seguradora que contrata operação de resseguro ou o 
ressegurador que contrata operação de retrocessão.

Corretora de 
resseguro

Pessoa jurídica autorizada a intermediar a 
contratação de resseguro e retrocessão, que 
disponha de contrato de seguro de responsabilidade 
civil profissional e que tenha como responsável 
técnico o corretor de seguros, especializado e 
devidamente habilitado, na forma definida pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

Ressegurador 
local

Ressegurador sediado no país, constituído sob a forma 
de sociedade anônima, que tenha por objeto exclusivo 
a realização de operações de resseguro e retrocessão.

>	(CONTINUA)
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Quadro 1. Agentes do Contrato de Resseguro

Agentes Conceitos

Ressegurador 
admitido

Ressegurador sediado no exterior, com escritório de 
representação no país, que tenha sido cadastrado 
como tal na Susep, para realizar operações de 
resseguro e retrocessão.

Ressegurador 
eventual

Ressegurador estrangeiro sediado no exterior, sem 
escritório de representação no país, que tenha 
sido cadastrado como tal na Susep, para realizar 
operações de resseguro e retrocessão.

Retrocessionário
Ressegurador ou seguradora que aceita de um ou 
mais resseguradores a totalidade ou os excessos dos 
riscos que resseguradores assumiram em resseguro.

Fonte:	Os	autores,	2016.

Como vimos, a operação de resseguro apresenta diversos agentes, com 
direitos e responsabilidades distintos que se materializam ao longo do 
período do contrato. A Figura 4 traz um esquema ilustrativo das relações 
existentes entre esses agentes.

Figura 4. Relações entre os Agentes do Mercado de Resseguro

Fonte:	Os	autores,	2016.

>	(CONTINUAÇÃO)
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Alguns elementos são imprescindíveis para a efetivação de um contra-
to de resseguro. O Quadro 2 lista e define alguns desses elementos:

Quadro 2. Elementos do Contrato de Resseguro

Elemento Descrição

Risco

Possibilidade de um evento inesperado ocorrer, gerando 
prejuízo ou necessidade econômica, ou danos materiais 
e pessoais. O risco deve ser: incerto, aleatório, possível, 
real, lícito e fortuito.

Objeto do 
Resseguro/
Retrocessão

É o interesse ressegurável, que, nesse caso, é representado 
por um risco individual ou uma carteira de riscos 
assumidos pela cedente (seguradora ou ressegurador).

Vigência Prazo definido no contrato de resseguro que determina 
as datas de início e fim de cobertura.

Tipo de 
Contrato

Deve ser informado, explicitamente, no contrato de 
resseguro/retrocessão (automático ou facultativo, 
proporcional ou não proporcional, entre outras 
variedades), de modo que ambas as partes tenham 
conhecimento de como os riscos estão distribuídos. 

Base de 
Cessão (ou 
Indenitária)

Define quais apólices de seguro são incluídas na 
cobertura do contrato de resseguro. As formas mais 
comuns são  e loss occurring.

Prêmio de 
Resseguro/
Retrocessão

Importância paga pela cedente ao ressegurador/
retrocessionário como contraprestação da cobertura de 
resseguro/retrocessão.

Recuperação  
de Sinistro

Ressarcimento feito pelo ressegurador/retrocessionário à 
cedente por sinistros pagos por esta.

Comissões de 
Resseguro/
Retrocessão

Importância paga pelo ressegurador/retrocessionário, 
geralmente um percentual do prêmio envolvido, ao 
corretor de resseguros/retrocessão.

Fonte:	Os	autores,	2016.
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Além disso, alguns instrumentos do contrato de resseguro/retrocessão 
merecem destaque: 

Quadro 3. Instrumentos do Contrato de Resseguro

Instrumentos Conceitos

Slip

Documento criado pela cedente ou pelo corretor de 
resseguro, contendo os termos do contrato de resseguro 
proposto, o qual é submetido ao ressegurador para 
apreciação, que pode ratificar ou retificar os termos 
e condições apresentados, conforme considere 
apropriados. O termo slip decorre da prática de 
descrever o negócio de forma bastante resumida. 

Contrato de 
Resseguro/
Retrocessão

Contrato em que o ressegurador/retrocessionário 
assume o compromisso de indenizar a companhia 
cedente (seguradora ou ressegurador) pelos danos que 
possam vir a ocorrer em decorrência de suas apólices 
de seguro ou contratos de resseguro, mediante o 
pagamento de um prêmio de resseguro/retrocessão.

Endosso

Documento emitido pelo ressegurador/retrocessionário 
para complementar, prorrogar, cancelar ou efetivar 
qualquer tipo de alteração no contrato de resseguro/
retrocessão existente, passando a ser parte integrante 
do acordo firmado.

Borderô 

Relatório detalhado de prêmios ou sinistros de resseguro 
fornecido periodicamente pela cedente ao ressegurador. 
O borderô de prêmios contém o valor dos prêmios a 
serem repassados. O borderô de sinistros traz uma lista 
detalhada de sinistros e despesas, pendentes e pagos 
pela cedente, durante o período informado, bem como a 
parcela de responsabilidade do ressegurador. O borderô, 
geralmente, é aplicável a contratos proporcionais.

Nota de 
Cobertura

Declaração feita pelo corretor de resseguro/retrocessão 
indicando que a colocação do resseguro foi finalizada. 
Em termos de texto, é similar ao slip, mas contendo a 
participação final dos resseguradores. 

Fonte:	Os	autores,	2016.
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Os contratos de resseguro e retrocessão têm, em geral, uma abran-
gência ampla e são redigidos de forma a cobrir muitas situações dife-
rentes. Cada contrato desses tem uma redação singular, ou seja, tem 
um “clausulado” que o individualiza, porque registra a intenção das 
partes nesse acordo que estabeleceram entre si. Entretanto, algumas 
cláusulas são comuns à maioria desses contratos, porém, como sua 
redação varia, compreendê-las é essencial para entender os direitos 
e as obrigações das partes envolvidas.

Nessa esteira, resseguradores e seguradoras desenvolveram cláusulas 
comuns que estão presentes em quase todos os contratos de resse-
guro e retrocessão firmados. Além disso, o órgão regulador do mer-
cado de seguros brasileiro estabelece, por meio da Resolução CNSP 
n. 168/07, cláusulas que devem constar obrigatoriamente dos contra-
tos de resseguro e retrocessão, no que couber, pactuados no Brasil.  
O Quadro 4 lista e define essas cláusulas.

Quadro 4. Cláusulas Obrigatórias dos Contratos de Resseguro

Cláusulas Conceitos

Cláusula do 
Resseguro/
Retrocessão e dos 
Riscos Cobertos

Cláusula obrigatória que descreve a cobertura 
acordada entre as partes. Os componentes principais 
são o aspecto indenitário do contrato, o tipo de 
negócio coberto e o critério de determinação da 
cobertura do sinistro.

Da Insolvência

Cláusula obrigatória que declara que o ressegurador 
é responsável pelo pagamento à massa liquidanda, 
independentemente do pagamento ter sido ou 
não feito ao segurado e sem qualquer redução por 
insolvência da cedente, limitado ao montante de 
resseguro devido sob os termos do contrato.

Da Intermediação

Cláusula obrigatória para contratos de resseguro 
quando se utiliza um corretor. Sua redação deve 
estabelecer se o corretor está autorizado ou não 
a receber prêmio em nome do ressegurador/
retrocessionário e/ou deles recuperar sinistros para 
a seguradora/ressegurador.

>	(CONTINUA)
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Quadro 4. Cláusulas Obrigatórias dos Contratos de Resseguro

Cláusulas Conceitos

Da Legislação 
Aplicável ao 
Contrato

Cláusula obrigatória que determina a submissão 
de eventuais disputas à legislação e à jurisdição 
brasileiras, exceto nos casos em que existir 
cláusula de arbitragem que observa a legislação 
em vigor.

Do Início e 
Término

Cláusula obrigatória que define o início e o 
término dos direitos e obrigações de cada 
parte, prevendo inclusive como cessarão essas 
responsabilidades nos casos de cancelamento, 
bem como os critérios aplicáveis para tal 
ação. Essa cláusula obrigatória define ainda o 
período de cobertura, identificando o início de 
responsabilidade do ressegurador/retrocessionário 
e o exato momento em que as perdas encontram 
cobertura no contrato.

Dos Riscos 
Excluídos

Cláusula obrigatória que contém as exclusões que 
limitam a cobertura do contrato.

Fonte:	Os	autores,	2016.	

A Resolução CNSP n. 168/07, obriga, ainda, que os contratos de resse-
guro e retrocessão informem a data da proposta, data do aceite, data 
da vigência da cobertura e o local que será usado como referência para 
a definição de hora de início e de término do contrato. Segundo esse 
normativo, além das obrigatórias, outras cláusulas dos contratos de 
resseguro podem ser livremente estabelecidas entre as partes contra-
tantes. O Quadro 5 lista e define essas cláusulas mais comuns nos con-
tratos de resseguro.

>	(CONTINUAÇÃO)
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Quadro 5. Cláusulas Comuns dos Contratos de Resseguro e Retrocessão

Cláusulas Comuns Conceitos

Da Arbitragem

Cláusula que pode ser inserida em contratos de 
seguro, resseguro ou retrocessão, através da qual 
as partes estabelecem que a solução de suas 
divergências será obtida em tribunal extrajudicial, 
composto por um grupo de árbitros indicados pelas 
mesmas. A decisão desse grupo é normalmente 
definitiva, obrigando as partes a aceitá-la. É 
recomendável, porém não obrigatória, a utilização 
da legislação brasileira na arbitragem e que o 
tribunal arbitral seja constituído no Brasil.

Da Prestação 
de Contas e 
Liquidação de 
Saldos

Cláusula contratual que obriga a cedente a fornecer 
informações ao ressegurador ou retrocessionário 
que permitam o cálculo e o pagamento dos saldos 
que cada parte deve à outra.

Seguir a Sorte

Conceito presente em contratos na forma de 
cláusula, significando que o ressegurador segue 
a sorte da subscrição da seguradora, sujeita aos 
sinistros dos riscos aceitos por ela.

Das Horas

Cláusula que limita o tempo durante o qual as perdas 
resultantes de uma determinada ocorrência podem 
ser definidas como uma única perda coberta. Esse 
tempo é definido em número de horas consecutivas 
e em função do tipo de ocorrência, a exemplo dos 
danos decorrentes de eventos da natureza, tais como 
terremoto, vendaval, furacão etc.

Do Acesso aos 
Livros e Registros

Cláusula contratual que dá ao ressegurador/
retrocessionário o direito de inspecionar todos os 
registros da cedente relacionados com a cobertura 
concedida pelo contrato.

Da Indexação
Cláusula contratual que prevê o ajuste monetário dos 
limites do contrato (retenção e capacidades) de acordo 
com índice econômico previamente estabelecido.

>	(CONTINUA)
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Quadro 5. Cláusulas Comuns dos Contratos de Resseguro e Retrocessão

Cláusulas Comuns Conceitos

De Obrigações 
Extracontratuais

Cláusula que obriga o ressegurador/retrocessionário 
a acompanhar a cedente no pagamento de 
indenização de cobertura não contratada na apólice, 
em decorrência de decisão judicial.

De Compensação 
de Contas

Cláusula que permite que a cedente, o ressegurador 
e o retrocessionário façam compensação dos 
créditos e débitos de suas contas.

Fonte:	Os	autores,	2016.

O órgão supervisor estabelece, ainda, o prazo para a formalização dos 
contratos de resseguro e retrocessão de até 270 dias do início da vigência 
da cobertura, sob pena de esta não ser considerada desde o princípio. 

Cabe destacar que as obrigatoriedades formais requeridas para o con-
trato de resseguro valem também, no que couber, para os contratos 
de retrocessão.

2.3 Tipos de Contratos de Resseguro e Retrocessão

2.3.1 PROGRAMA DE RESSEGURO

Um programa de resseguro é a combinação dos contratos de ressegu-
ro firmados pela seguradora. O programa de resseguro deve atender 
às necessidades da seguradora e ser flexível o bastante para sofrer 
adaptações conforme a mudança das necessidades.

As seguradoras estruturam programas de resseguro abrangentes que 
cubram suas diferentes necessidades frente às características dos ris-
cos a que estão expostas. Os programas de resseguro que atendem às 
suas necessidades costumam incluir vários contratos de resseguro e a 
participação de muitos resseguradores. 

>	(CONTINUAÇÃO)
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As duas principais categorias de resseguro são: automático e facul-
tativo. Cada uma dessas categorias é subdividida em proporcional e 
não proporcional, como demonstrado na Figura 5:

Figura 5. Tipos de Resseguro

Facultativo Automático

Proporcional

Não proporcional

Proporcional

Não proporcional

RESSEGURO

Fonte:	Os	autores,	2016.

O ressegurador, por sua vez, estrutura programas de retrocessão de 
acordo com as características dos riscos a que estão expostos, de ma-
neira a evitar perdas superiores à sua capacidade financeira. Os con-
tratos de retrocessão são estruturados em moldes semelhantes aos 
contratos de resseguro, motivo pelo qual mencionamos apenas estes 
nas explicações a seguir

2.3.2 RESSEGURO AUTOMÁTICO

No resseguro automático, o contrato cobre uma determinada carteira 
de riscos de modo integral. Garante, também, que cada um dos riscos 
da seguradora cedente que estiverem enquadrados na descrição esta-
belecida no contrato estará automaticamente ressegurado. O resse-
gurador concorda previamente em ressegurar todos os riscos que se 
enquadrem na descrição feita no contrato. O resseguro automático é 
utilizado, normalmente, pelas seguradoras como base de seus progra-
mas de resseguro, visto que dá a certeza necessária para a formulação 
de suas políticas e diretrizes de subscrição de riscos. 
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A Resolução CNSP n. 168/07 define o contrato automático como:

A operação de resseguro através da qual a cedente acorda com o 
ressegurador ou com as resseguradores a cessão de uma carteira 
de riscos previamente definidos entre as partes e compreendendo 
mais de uma apólice ou plano de benefícios, subscritos ao longo de 
um período predeterminado no contrato (CONSELHO NACIONAL 
DE SEGUROS PRIVADOS, 2007).

Normalmente, os contratos de resseguro automático são estruturados 
para atender às necessidades de uma seguradora de ressegurar mui-
tos riscos ao longo de um período. Embora o prazo de contrato possa 
ser de apenas um ano, a relação entre a seguradora e o ressegurador 
costuma prolongar-se por muitos anos. Esse relacionamento de longo 
prazo com o ressegurador capacita a seguradora a satisfazer os pedi-
dos de concessão de cobertura solicitados por seus segurados.

A grande maioria dos contratos de resseguro automático exige que 
a seguradora cedente transfira todos os riscos que se enquadram na 
descrição dos riscos cobertos pelo contrato. Normalmente, as segura-
doras fazem contratos de resseguro automático para que seus subscri-
tores não tenham que decidir sobre o uso do resseguro. Se esse tipo de 
contrato permitisse que as seguradoras cedentes escolhessem quais 
riscos elas direcionariam as apólices de maior risco ao ressegurador, 
este ficaria exposto a uma seleção adversa. A antisseleção ou seleção 
adversa ocorre quando a seguradora cedente decide ressegurar ape-
nas os riscos cuja probabilidade de sofrer sinistros é maior, sendo inde-
sejável a retenção desses últimos.

Ao se estabelecer um contrato de resseguro automático, os ressegu-
radores são obrigados a aceitar os riscos cedidos. Para se resguardar, 
o ressegurador busca informações sobre a integridade e experiência 
da gerência da seguradora cedente e o grau em que as diretrizes de 
subscrição tornadas públicas são seguidas na prática.
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2.3.3 RESSEGURO FACULTATIVO

No contrato de resseguro facultativo, a seguradora negocia um con-
trato de resseguro separado para cada risco que deseja ressegurar. 
Nesses casos, a seguradora não é obrigada a adquirir o resseguro e 
o ressegurador não precisa conceder a cobertura para os riscos ofe-
recidos a ele. O resseguro facultativo desempenha as seguintes fun-
ções para a seguradora:

• amplia a capacidade para aceitação de riscos cujo valor excede o 
limite de cobertura de seus contratos de resseguro automático;

• reduz a exposição em determinado local ou área geográfica;

• cobre riscos com características atípicas e, assim, mantém a sinis-
tralidade favorável do contrato de resseguro automático, para que 
a seguradora garanta sua participação nos lucros do contrato; e

• cobre riscos de determinadas classes que são excluídas dos con-
tratos automáticos.

As seguradoras adquirem o resseguro facultativo, principalmente, para 
transferir exposições a sinistros que normalmente não aceitam ou que 
tenham um alto risco de seguro. Dessa forma, é usual que as com-
panhias ressegurem facultativamente um número menor de riscos do 
que nos contratos de resseguro automático.

A Resolução CNSP n. 168/07 define o contrato facultativo como:

A operação de resseguro através da qual o ressegurador ou resse-
guradores dão cobertura a riscos referentes a uma única apólice ou 
plano de benefícios ou grupo de apólices ou planos de benefícios 
já definidos quando da contratação entre as partes (CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS, 2007).

Os contratos de resseguro automáticos e facultativos podem ser subdi-
vididos e operacionalizados como proporcionais ou não proporcionais.
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2.3.4 RESSEGURO PROPORCIONAL

O resseguro proporcional tem como característica marcante a se-
guinte: a seguradora e o ressegurador partilham proporcionalmente 
as importâncias seguradas, os prêmios de seguro e os sinistros. Como 
exemplo, se a porção cedida pela seguradora em cada risco for de 60%, 
o ressegurador terá direto a 60% dos respectivos prêmios e será res-
ponsável por 60% de cada sinistro.

Nessa modalidade, a seguradora cede uma porção do prêmio de se-
guro ao ressegurador como prêmio de resseguro. Usualmente, o res-
segurador paga uma comissão de resseguro à seguradora pelos riscos 
cedidos. Essa comissão de resseguro serve para compensar a segura-
dora cedente pelos custos de aquisição8 incorridos na emissão das 
apólices incluídas no contrato, bem como para compensar as despesas 
de regulação e liquidação de sinistros. 

De modo geral, a comissão de resseguro paga à seguradora é negocia-
da entre as partes. O prêmio de resseguro remetido ao ressegurador 
pela seguradora, geralmente, já é líquido dessa comissão.

A Tabela 2 traz um exemplo de contrato de resseguro proporcional em 
que a seguradora retém 25% dos riscos assumidos e transfere ao res-
segurador 75% destes. 

8 São	os	custos	incorridos	pela	seguradora	para	angariação	do	negócio,	como:	comissão	
de	corretagem,	despesas	com	marketing	e	propaganda,	setor	de	vendas,	etc.
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Tabela 2. Exemplo de Resseguro Proporcional

Seguradora Ressegurador Total

Retenção 25% 75% 100%

Apólice A

Importância Segurada 6.250 18.750 25.000

Prêmio 100 300 400

Sinistro 2.000 6.000 8.000

Apólice B

Importância Segurada 25.000 75.000 100.000

Prêmio 250 750 1.000

Sinistro 2.500 7.500 10.000

Apólice C

Importância Segurada 37.500 112.500 150.000

Prêmio 375 1.125 1.500

Sinistro 15.000 45.000 60.000

Fonte:	Adaptado	de	Harrison	(2007,	p.	24).

Nota-se que a parcela retida pela seguradora dos riscos (importância 
segurada, prêmios e sinistros) de cada apólice equivale à mesma pro-
porção (25%) do total. Por conseguinte, 75% do total dos riscos de cada 
apólice são transferidos ao ressegurador.

2.3.4.1 Comissões de Resseguro

Umas das características dos contratos de resseguros proporcionais é 
que, usualmente, são pagas comissões de resseguro pelo ressegurador 
à seguradora cedente, com a finalidade de compensá-la pelos custos de 
aquisição gerados na emissão das apólices incluídas no contrato, bem 
como para fazer frente às despesas de regulação e liquidação de sinis-
tros – custos estes não incorridos pelo ressegurador. De modo geral, 
a comissão de resseguro estabelecida é fixa, ou seja, não sofre ajuste 
em função da sinistralidade da cedente durante o período do contrato. 
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Como alternativa à comissão de resseguro fixa existe também a comis-
são de resseguro escalonada, em que a porcentagem ou o valor da 
comissão podem ser ajustados de acordo com a rentabilidade efetiva 
do contrato.

2.3.4.2 Participação nos Lucros

No contrato de resseguro pode haver uma bonificação adicional, cha-
mada participação nos lucros, a qual é paga à seguradora cedente, ge-
ralmente, no final do contrato, se este apresentar resultado maior que 
o esperado com a operação. Dessa forma, uma porcentagem é aplica-
da no lucro do contrato, ou seja, nos lucros restantes após a dedução 
dos sinistros, despesas e margem mínima de remuneração do resse-
gurador. É chamada também de “comissão condicional”, visto que seu 
pagamento depende da rentabilidade do contrato de resseguro.

2.3.5 RESSEGURO NÃO PROPORCIONAL

O resseguro não proporcional é um tipo de resseguro em que a segu-
radora cedente é indenizada pelo valor de sinistro ou conjunto de sinis-
tros que exceder uma importância específica. A cobertura desse tipo de 
resseguro somente é acionada quando o valor do sinistro (ou conjunto 
de sinistros) ultrapassa um determinado patamar chamado de priori-
dade. Normalmente é estruturado em uma faixa, ou série de faixas, de 
cobertura acima do limite de sinistro retido pela seguradora cedente. 

Diferentemente do resseguro proporcional, em que o prêmio de res-
seguro é uma porção do prêmio de seguro proporcional à porção da 
importância segurada do risco assumida pelo ressegurador, o prêmio 
no resseguro não proporcional é negociado com base na probabilida-
de de os valores de sinistros excederem o limite de sinistros estabe-
lecido. Em outras palavras, o prêmio de resseguro não proporcional 
não tem uma relação direta com as apólices emitidas pela cedente 
dentro da vigência do contrato de resseguro. Na maioria das vezes 
não há comissão de resseguro nesse tipo de contrato.

O contrato não proporcional é precificado com base numa exposição espe-
rada, informada pela cedente, que pode ser medida pela importância segu-
rada, pelo volume de prêmio e por fatores de sinistralidade, entre outros.
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A Tabela 3 demonstra a retenção da seguradora e a sua recupera-
ção de resseguro em um contrato não proporcional em que ocorrem 
três sinistros. No exemplo, o ressegurador se responsabiliza em até  
R$ 500.000,00 do que exceder R$ 50.000,00 por sinistro. Dessa forma, 
a seguradora terá direito de recuperar do ressegurador os montantes 
relativos a sinistros que ultrapassarem a prioridade até o limite da fai-
xa estabelecido no contrato de resseguro. 

Tabela 3. Exemplo de Resseguro Não Proporcional

Sinistro Montante  
do sinistro

Retenção  
da seguradora

Recuperação  
de resseguro

1 500.000 50.000 450.000

2 350.000 50.000 300.000

3 700.000 50.000 450.000

Total 1.550.000 150.000 1.200.000

Fonte:	Adaptado	de	Harrison	(2007,	p.	29).

Podemos notar que, nos sinistros 1 e 2 apresentados no exemplo da 
Tabela 3, a recuperação do que excedeu a prioridade foi total. Isso por-
que o montante do sinistro foi menor que o limite superior estabeleci-
do no contrato. Contudo, a recuperação de resseguro do sinistro acima 
da prioridade 3 foi parcial, devido ao fato de que este excedeu o limite 
superior de faixa estabelecido.

Cabe destacar que, após a ocorrência e o pagamento de um sinistro 
que acione o contrato não proporcional, é necessária a reintegração 
da cobertura, para que os limites do contrato estejam à disposição 
da cedente novamente. Essa reintegração pode ser feita mediante o 
pagamento de um prêmio (prêmio de reintegração) ou não (reinte-
gração grátis – free). Ressaltamos que essas reintegrações podem ser 
limitadas ou não, isto é, o contrato pode ser reintegrado um número 
limitado de vezes ou inúmeras vezes.

As seguintes definições de prêmio são importantes para o entendi-
mento do contrato de resseguro não proporcional:
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• prêmio mínimo é o prêmio a ser pago pela cedente ao ressegura-
dor, independente do cumprimento da exposição prevista.

• prêmio depósito é o prêmio geralmente menor ou igual ao prê-
mio mínimo. Tem como objetivo principal promover um desem-
bolso de caixa menor para a cedente durante a vigência do con-
trato. Desta forma, os resseguradores proporcionam um alívio de 
caixa para a cedente.

• prêmio de ajuste é aquele a ser pago geralmente ao final do con-
trato, aplicando-se uma taxa de ajuste previamente estabeleci-
da ao volume de exposição efetivamente realizado pela cedente  
(a medida de exposição será definida no contrato e normalmente 
é a receita de prêmio), deduzindo-se o prêmio depósito e obser-
vando-se o prêmio mínimo.

• prêmio de reintegração é aquele a ser pago para que a cobertura 
do contrato não proporcional volte a ser estabelecida após a ocor-
rência de um sinistro. Costuma ser pago de forma simultânea à re-
cuperação do sinistro. 

No início do contrato são estabelecidos seu preço e o prêmio mínimo. 
Mesmo que a exposição esperada não seja cumprida, a cedente paga 
o prêmio mínimo ao ressegurador e, ao final do contrato (momento 
de ajuste), esse valor será acrescido da conta de prêmios a receber – 
prêmios efetivos.

2.3.6 CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE RESSEGURO

Como vimos, por meio da Resolução n. 168/07, o CNSP fixa as cláu-
sulas mínimas obrigatórias que devem constar no contrato de resse-
guro. Entre elas estão as cláusulas de riscos cobertos e de período 
de cobertura. Também conhecidas na literatura como cláusulas do 
resseguro e dos riscos cobertos, estabelecem a natureza das cessões 
de resseguro previstas no contrato e descrevem o tipo de cobertura 
que está sendo concedida. Nestas residem informações importantes 
a serem consideradas no momento do registro contábil do diferimen-
to dos prêmios de resseguro na ótica do ressegurador, como quais 
apólices da seguradora cedente são incluídas no contrato.
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Esse dispositivo indica quais apólices (ou riscos) da seguradora cedente 
serão automaticamente incluídas na cobertura do contrato de ressegu-
ro, com base na vigência das apólices ou riscos. As duas formas mais 
comuns são:

• risk-attaching: todas as apólices emitidas ou renovadas a partir 
da data em que o contrato começou a vigorar serão incluídas  
na cobertura;

• loss-occurring: cobre sinistros das apólices em vigor durante a 
vigência do contrato, independente de quando foram emitidas.

Quando a inclusão no contrato de resseguro for realizada na forma 
risk-attaching, o ressegurador fica responsável apenas pelos sinistros 
das apólices emitidas ou renovadas pela seguradora dentro do período 
do contrato. 

Na forma loss-occuring, o ressegurador cobrirá os sinistros das apóli-
ces em vigor durante a validade do contrato, ainda que a data de emis-
são das apólices seja anterior.

A forma de contratação do resseguro irá exercer influência expressa 
no período de tempo em que será realizado o registro contábil de di-
ferimento do prêmio de resseguro pelo ressegurador, haja vista que 
este tem relação direta com o período em que os riscos estão sendo 
cobertos, por razão do princípio contábil da competência (confronta-
ção de receitas com despesas). Assim, o período de diferimento po-
derá corresponder estritamente ao período de vigência do contrato 
(loss-occuring) ou poderá extrapolá-lo (risk-attaching).

2.4 Efeitos Contábeis dos Contratos de Resseguro 
Relacionados a suas Funções no Brasil e no Mundo

Diante das peculiaridades relatadas nos itens anteriores sobre as ope-
rações de resseguro, que as diferem consideravelmente das operações 
de seguro, é notável que as regras de contabilidade sejam aplicadas 
aos dois tipos de operação de forma diferente. Até a edição da Circular 
Susep n. 474/13, substituída/revogada pela Circular Susep n. 517/15, 
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não existia no arcabouço contábil brasileiro uma norma específica 
para o registro das operações de resseguro. Esse atraso é justificado 
pela abertura recente do mercado de resseguro nacional, ocorrida em 
2007, o qual era monopolizado pelo ressegurador estatal, fato relatado 
no item 1.2. Até a edição dessa circular, as seguradoras e os resse-
guradores obedeciam às normas contábeis não específicas quanto às 
operações de resseguro.

Antes do início da exposição sobre os efeitos contábeis dos contra-
tos de resseguro propriamente ditos cabe o destaque para discussão 
breve acerca de uma das características qualitativas de melhoria das 
demonstrações financeiras: a comparabilidade9. A comparabilidade 
das demonstrações financeiras proporciona uma melhora na utilida-
de das informações que são representadas, auxiliando as decisões 
dos usuários na medida em permite que estes identifiquem e com-
preendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. 

Os diversos ambientes contábeis (Estados Unidos, Reino Unido, Aus-
trália, Brasil, entre outros) apresentam variadas normatizações que, 
em alguns casos, geram distintos tratamentos contábeis para um mes-
mo fenômeno. Até mesmo em uma mesma jurisdição, dependendo do 
usuário da informação contábil, podem coexistir práticas diferentes, 
como é o caso dos Estados Unidos:

• Statutory Accounting Principles (SAP): práticas contábeis emanadas 
pela National Association Insurance Comissioners (NAIC), órgão 
regulador de seguros norte-americano, obrigatórias para as com-
panhias de seguros e resseguros que operam sob essa jurisdição.  
As seguradoras norte-americanas elaboram uma demonstração 
contábil anual, de acordo com o Accounting Practices and Proce-
dures Manual, a qual é utilizada pelos supervisores estaduais de 
seguros para acompanhamento da solvência das companhias e 
pelo Internal Revenue Service (IRS), Receita Federal dos EUA, para 
cálculo do imposto de renda das companhias.

9 Pronunciamento	Conceitual	Básico	(R1)		-	Estrutura	Conceitual	para	Elaboração	e	Divul-
gação	de	Relatório	Contábil-Financeiro.
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• United States Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP): 
práticas de contabilidade financeira emanadas pelo Financial 
Accounting Standard Board (FASB), órgão regulador contábil norte-
americano, obrigatórias para as companhias de seguros e resseguros 
que operam e possuem ações negociadas no mercado de valores 
mobiliários dos EUA. Essas companhias são obrigadas a preparar 
demonstrações contábeis para atender à Securities and Exchange 
Commission (SEC), correlata à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) no Brasil, de acordo com as práticas contábeis USGAAP.

Os princípios de contabilidade estabelecidos pela legislação e regu-
lação – SAP – apresentam distinções significativas dos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos – USGAAP. Essa coexistência de duas 
práticas contábeis distintas no mercado de seguros é justificada pelo 
supervisor da seguinte forma:

Os objetivos das demonstrações baseadas nos GAAP diferem dos 
objetivos do SAP. O GAAP se destina a satisfazer variadas necessida-
des de diferentes usuários das demonstrações financeiras. O SAP foi 
estabelecido para tratar questões que preocupam as autoridades 
reguladoras, eis que estas são os principais usuários das demons-
trações financeiras estabelecidas pela legislação. Em consequência, 
o GAAP enfatiza a quantificação de receitas emergentes de uma 
empresa de um exercício a outro (por exemplo, comparando des-
pesas e receitas), enquanto que o SAP enfatiza a quantificação da 
capacidade de pagar sinistros (ACCOUNTING PRACTICES AND PRO-
CEDURES MANUAL, 2003 apud MYHR; MARKHAM, 2006, p. 520). 

Dessa forma, o USGAAP concentra-se em quantificar as receitas, en-
quanto o SAP é focado em quantificar os valores de liquidação. O órgão 
supervisor de seguros tem como principal responsabilidade fiscalizar as 
atividades das seguradoras com ênfase em sua solvência, no sentido de 
assegurar que as obrigações com os segurados, titulares de apólices e 
outros deveres legais sejam cumpridos, e que as seguradoras mante-
nham capital e excedentes durante todo o tempo, nos termos da lei, para 
garantir adequada margem de segurança. Logo, as práticas contábeis 
contidas no SAP foram elaboradas com intuito de garantir que qualquer 
seguradora sob sua jurisdição pudesse interromper suas operações hoje 
e ainda ter ativos suficientes para pagar todos seus sinistros, revelando 
o conservadorismo como um dos princípios fundamentais dessa prática.
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De modo básico, a diferença-chave entre as normas contábeis SAP e 
USGAAP é o método de identificação e timing das despesas e recei-
tas incorridas no período de reporte. Como exemplo podemos citar os 
custos de aquisição que, segundo os normativos SAP, são reconheci-
dos de forma integral no momento em que são gastos, enquanto que, 
pelo USGAAP, de modo correspondente ao prêmio ganho apropriado 
ao longo da vigência. 

Para compensar a drenagem de recursos ocasionada pelo reconheci-
mento imediato dos custos de aquisição quando da aplicação dos nor-
mativos SAP, a receita proveniente da comissão de resseguro também 
poderá ser prontamente apropriada no resultado. De acordo com o 
USGAAP, ambos os fenômenos serão acolhidos ao longo da duração 
dos respectivos contratos.

Desviando o foco dos Estados Unidos, a maioria dos outros países uti-
liza as International Financial Reporting Standards (IFRS), emanadas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), como guia de 
elaboração de suas normas contábeis para preparação das demons-
trações financeiras como um todo. As normas USGAAP e IFRS também 
apresentam divergências, porém são consideras residuais quando 
comparadas com as diferenças entre USGAAP e SAP. 

As seguradoras brasileiras são obrigadas a elaborar e publicar demons-
trações financeiras semestrais de acordo com as normas contábeis 
emanadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão regu-
lador do mercado de seguros brasileiro. As normas contábeis obriga-
tórias para o setor de seguros, conforme a Circular Susep n. 517/15, 
consistem na recepção dos pronunciamentos contábeis emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – correlatos às IFRS –, com al-
guns pontos adicionais e ajustes para uma efetiva análise de solvên-
cia das seguradoras supervisionadas por parte do órgão supervisor 
(Susep). Desta forma, podemos considerar que as normas contábeis 
brasileiras aplicáveis ao mercado de seguros assemelham-se mais aos 
padrões do USGAAP/IFRS do que aos do SAP.

Portanto, ao analisarmos demonstrações financeiras de seguradoras de 
ambientes contábeis distintos, devemos levar em consideração as diver-
gências nas práticas de cada jurisdição em uma eventual comparação.
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A seguir, iremos verificar os impactos contábeis dos contratos de res-
seguro em relação às suas funções nas demonstrações financeiras das 
seguradoras. Quando necessário, por motivo de divergência nas práti-
cas contábeis, apresentaremos exemplos com as práticas existentes e 
comparações entre elas, para destaque das diferenças.

Os impactos dos contratos de resseguro nas demonstrações contá-
beis das seguradoras estão diretamente relacionados com as funções 
do resseguro relatadas nesta obra. A partir desse ponto, demonstra-
remos com exemplos como o resseguro desempenha suas funções 
a partir dos números contábeis reportados pelas seguradoras aos 
usuários da informação, sejam eles internos (empregados e adminis-
tradores, entre outros) ou externos (reguladores, analistas de merca-
do, segurados, credores).

Uma das funções do resseguro é o aumento da capacidade ampla 
(único risco) e de produzir prêmios (volume agregado de prêmios). 
Esse benefício imediato do resseguro se dá de duas formas. 

O limite de retenção (LR) é o valor máximo de importância segurada 
que uma seguradora pode assumir para um determinado risco. Segun-
do a Resolução CNSP n. 321/15, o limite é calculado de acordo com a 
nota técnica atuarial (NTA). Para as seguradoras e entidades abertas 
de previdência complementar (EAPC) que utilizarem como limite de 
retenção um percentual igual ou inferior a 5% do patrimônio líquido 
ajustado (PLA) não se faz necessária a autorização da Susep. 

No exemplo da Tabela 4, a seguradora ABC possui um patrimônio líqui-
do de R$ 9.000,00 e, após a dedução de R$ 1.000,00 referente ao ativo 
intangível, resulta em um patrimônio líquido ajustado de R$ 8.000,00, 
que será base de cálculo para o seu limite de retenção. Dessa forma, a 
seguradora em tela possui um limite de retenção de R$ 400,00.
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Tabela 4. Cálculo do Limite de Retenção da Seguradora ABC

Patrimônio Líquido da Seguradora 9.000

Deduções*

Intangível 1.000

Patrimônio Líquido Ajustado 8.000

Limite de Retenção por risco - 5% do PLA* 400

*Resolução	CNSP	n.	321/1515. 
Fonte:	Os	autores,	2016.

Caso a Seguradora ABC não recorra ao resseguro, o valor máximo em 
cada risco que poderá assumir será R$ 400,00, capaz, assim, de perder 
possíveis negócios rentáveis devido à sua insuficiência de cobertura 
para um único risco.

Para que a seguradora amplie suas coberturas e, por conseguinte, an-
garie um negócio que está além da sua capacidade, ela pode utilizar a 
ferramenta do resseguro proporcional, como demonstrado na Tabela 5.

Tabela 5. Retenção e Cessão de Risco da Seguradora ABC

Risco 1.000 Retenção (%)

Retenção da Seguradora 400 40%

Cessão para o Ressegurador 600 60%

Fonte:	Os	autores,	2016.

No exemplo da Tabela 5, a Seguradora ABC, ao utilizar o resseguro 
proporcional, ampliou sua capacidade ampla e assumiu um risco de 
R$ 1.000,00, mesmo com limite de retenção de R$ 400,00. O con-
trato de resseguro proporcional ofereceu 60% a mais de capacidade 
para Seguradora ABC, e assim esta partilhará prêmios e sinistros com 
o ressegurador na mesma proporção.
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Outra função relevante do resseguro é o alívio no patrimônio líquido 
da seguradora que, por consequência, gera um aumento na capaci-
dade de produzir prêmios. Isto ocorre, nos contratos proporcionais, 
quando o prêmio de resseguro é transferido ao ressegurador e este 
paga uma comissão de resseguro à cedente. 

Neste ponto, cabe ressaltar que as diferentes práticas contábeis exis-
tentes, no que diz respeito ao registro comissão de resseguro, irão 
definir o grau e timing do impacto da função do resseguro de alívio no 
patrimônio líquido das seguradoras. 

Mesmo que o prêmio de seguro não tenha sido completamente ga-
nho, os custos realizados com a aquisição da apólice já foram efeti-
vamente gastos. O normativo FAS113 do USGAAP preconiza que os 
custos de aquisição devem ser amortizados à medida que o prêmio 
é ganho. Raciocínio correlato é utilizado pelo USGAAP para a comis-
são de resseguro, a qual é diferida ao longo da vigência dos riscos 
objeto do contrato de resseguro. Entendimento similar é dado pelas 
normas IFRS e se coaduna com o princípio contábil fundamental de 
confrontação de despesas com receitas. Porém, conforme SAP, os 
custos de aquisição e os ganhos advindos dos contratos de resseguro 
são imediatamente reconhecidos no resultado, o que vai ao encon-
tro do objetivo principal do órgão regulador, que é analisar a solvên-
cia das companhias como se estivessem em situação de liquidação.  
A contabilidade aplicável às seguradoras brasileiras assemelha-se, 
neste ponto, às práticas contidas no USGAAP/IFRS. 

Neste sentido, quando a literatura internacional sobre o resseguro 
afirma que essa ferramenta proporciona uma melhoria imediata no 
lucro e patrimônio líquido das seguradoras, gerando oportunidades 
para a administração alcançar seus objetivos regulatórios, fiscais e 
financeiros, está se referindo às práticas contábeis SAP. O resseguro 
não causa o mesmo efeito no resultado e patrimônio líquido sob as 
práticas do USGAAP, e o seu uso como uma ferramenta de melhoria é 
limitado às demonstrações financeiras regulatórias e fiscais, que são 
baseadas nas diretrizes do SAP.
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Destacamos que, mesmo com as práticas contábeis divergentes entre 
USGAAP e IFRS aqui explicitadas, persiste, para ambas, o alívio de pa-
trimônio promovido pela comissão de resseguro, no que diz respeito 
ao ressarcimento das despesas de sinistros, as quais geralmente ocor-
rem em momento posterior ao reconhecimento da comissão.

Entre todas as formas de resseguro tradicional, o contrato proporcio-
nal é o mais propenso a conceder o efeito de melhoria, devido à figura 
da comissão de resseguro. 

O tratamento contábil sob as normas SAP da comissão de resseguro é 
consistente com aquele conferido aos custos iniciais de aquisição de 
novas apólices. Ambos são reconhecidos no período em que são rece-
bidos/pagos. Sob o USGAAP, no entanto, os custos iniciais de aquisição 
de novas apólices são capitalizados e, depois, amortizados ao longo do 
tempo, assim como as comissões de resseguros. 

O exemplo a seguir ilustra o efeito de melhoria no resultado, no balanço 
patrimonial e nos índices financeiros advindos dos contratos proporcio-
nais de resseguro, sob a norma contábil SAP (ADIEL, 1996, p. 233).

Considere uma companhia de seguros que tem o seguinte balanço no 
final do ano fiscal:

Quadro 6. Balanço Patrimonial da Seguradora antes da Contratação  
do Resseguro Proporcional

Ativo Passivo

Caixa 750 Prêmios Não Ganhos 
Líquidos de Resseguro

1.500

Provisão de Sinistros a 
Liquidar e outros Passivos

1.000

Outros Ativos 2.250 Patrimônio Líquido 500

Total 3.000 Total 3.000

Índice de ativos sobre passivos (liquidez) = 1,2

Fonte:	Adaptado	de	Adiel	(1996).
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Suponha que a empresa está interessada em aumentar seu patrimô-
nio líquido de R$ 500,00 para R$ 700,00, e que a comissão de resse-
guro é de 40% de prêmios não ganhos ressegurados. A seguradora 
contrata um resseguro proporcional de 33,3%, isto é, o ressegurador 
participa em 33,3% das perdas associadas a essa carteira de apólices. 
De acordo com o contrato de resseguro estabelecido, a cedente deve 
ao ressegurador o montante de R$ 500,00 (33,3% x R$ 1.500,00) refe-
rente ao prêmio de resseguro. A comissão de resseguro que deve ser 
paga pelo ressegurador à cedente é de R$ 200,00 (40% x R$ 500,00). 
Desta forma, a cedente paga uma quantia líquida de R$ 300,00 ao 
ressegurador. No Quadro 7 é demonstrado o balanço patrimonial da 
seguradora depois de contratar o resseguro proporcional (ignorando 
os efeitos fiscais):

Quadro 7. Balanço Patrimonial da Seguradora após a Contratação 
do Resseguro Proporcional

Ativo Passivo

Caixa 450 Prêmios Não Ganhos 
Líquidos de Resseguro

1.000

Provisão de Sinistros a 
Liquidar e outros Passivos

1.000

Outros Ativos 2.250 Patrimônio Líquido 700

Total 2.700 Total 2.700

Índice de ativos sobre passivos (liquidez) = 1,35

Fonte:	Adaptado	de	Adiel	(1996).

O lucro operacional da seguradora é aumentado em R$ 200,00, 
refletindo a redução de R$ 200,00 em despesas com comissões lí-
quidas. Consequentemente, o patrimônio líquido é aumentado em  
R$ 200,00, e a relação entre ativos e passivos é melhorada. Outros ín-
dices econômico-financeiros como, por exemplo, a rentabilidade do 
patrimônio líquido e o retorno sobre os ativos também apresentam 
melhoria com a transação.
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Devemos observar que o tratamento contábil efetivado pelas normas 
SAP para comissão de resseguro é consistente com aquele dado aos 
custos de aquisição de novas apólices. Em particular, ambos são reco-
nhecidos no período em que são liquidados. Sob as normas GAAP, no 
entanto, os custos de aquisição de novas apólices são capitalizados e, 
em seguida, amortizados ao longo da vigência do risco, assim como as 
comissões de resseguros.

Com o intuito de ilustrar a função do resseguro proporcional de alívio 
no patrimônio líquido, o Quadro 8 apresenta o balanço patrimonial da 
Seguradora ABC no início de suas operações, quando ainda inexistem 
prêmios e sinistros, mas apenas R$ 9.000,00 em ativos e R$ 9.000,00 
em patrimônio líquido. 

Quadro 8. Balanço Patrimonial da Seguradora ABC no Início do Exercício

Ativo Passivo

Caixa 9.000 Prêmios Não Ganhos 
Líquidos de Resseguro

9.000

Patrimônio Líquido 9.000

Total 9.000 Total do Passivo e PL 9.000

Fonte:	Os	autores,	2016.

Primeiramente, iremos analisar os efeitos do resseguro nas demons-
trações contábeis sob as normas SAP. Suponhamos que a Seguradora 
ABC subscreveu R$ 20.000,00 de prêmios de seguros e incorreu em 
R$ 4.000,00 em custos de aquisição de apólice. Para simplificar, ana-
lisaremos seu balanço patrimonial imediatamente após a emissão da 
apólice de seguro, supondo que nenhum prêmio foi ganho e nenhum 
sinistro foi pago. 

Se a seguradora não utilizar o resseguro, o seu ativo será aumentado 
em R$ 20.000,00, pelo prêmio de seguro, e reduzido em R$ 4.000,00, 
referentes aos custos de aquisição. Ao realizar os lançamentos contá-
beis, o patrimônio líquido cairá de R$ 9.000,00 para R$ 5.000,00, o que 
reduziria sua capacidade ampla e a capacidade de produzir prêmios, 
conforme balanço patrimonial apresentado no Quadro 9.
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Quadro 9. Balanço Patrimonial da Seguradora ABC SEM Resseguro  
após a Emissão de Apólice de Seguro

Ativo Passivo

Caixa 25.000 Provisão de PPNG 20.000

Saldo Inicial 9.000 Patrimônio Líquido 5.000

Prêmio de Seguro 20.000 9.000

Custos de Aquisição  (4.000)  (4.000)

Total 25.000 Total 25.000

Fonte:	Os	autores,	2016.

Caso a Seguradora ABC faça uso do resseguro em suas operações, o 
balanço patrimonial se apresentará de forma diferente. Suponhamos 
que, no caso em tela, a Seguradora ABC celebre um contrato de resse-
guro proporcional e ceda ao ressegurador 50% dos riscos associados a 
uma apólice de R$ 20.000,00. Por sua vez, o ressegurador paga à ce-
dente 30% de comissão de resseguro. Nesse caso, a seguradora cederá 
R$ 10.000,00 (50% do prêmio de seguro) em prêmios ao ressegurador 
e receberá uma comissão de resseguro no montante de R$ 3.000,00 
(30% do prêmio cedido). Ao realizar os lançamentos contábeis rela-
tivos ao contrato de resseguro, o balanço patrimonial da Seguradora 
ABC apresentará os saldos demonstrados no Quadro 10:
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Quadro 10. Balanço Patrimonial da Seguradora ABC COM Resseguro 
após a Emissão de Apólice de Seguro

Ativo Passivo

Caixa 18.000 Provisão de PPNG 20.000

Saldo Inicial do Caixa 9.000

Prêmio Líquido do Resseguro 10.000

Comissão de Resseguro 3.000 Patrimônio Líquido 8.000

Custos de Aquisição (4.000) 9.000

3.000

Ativo de Resseguro de PPNG 10.000  (4.000)

Total 28.000 Total 28.000

Fonte:	Os	autores,	2016.

No caixa da Seguradora ABC, além dos R$ 9.000,00 iniciais, serão registra-
dos parte do prêmio de seguro que foi retido pela cedente (R$ 10.000,00), 
a comissão de resseguro recebida por esta (R$ 3.000,00) e os custos de 
aquisição relativos à angariação da apólice de seguros (- R$ 4.000,00), 
sendo que esses dois últimos terão sua contrapartida registrada no re-
sultado, o que impacta diretamente o patrimônio líquido. Será registrado 
um ativo de resseguro de provisão de prêmios não ganhos (PPNG) no 
valor de R$ 10.000,00. A PPNG no passivo é registrada pelo valor bruto do 
prêmio de seguros (R$20.000,00) em contrapartida aos registros do prê-
mio retido (resultado) e do ativo de resseguro. Nesse caso, o patrimônio 
líquido apresentará saldo de R$ 8.000,00, o que é R$ 3.000,00 a mais que 
o registrado no exemplo sem resseguro, comprovando o efeito de alívio 
no patrimônio líquido promovido pelo resseguro. O contrato de resse-
guro provocou o aumento na capacidade ampla e de produzir prêmios 
da seguradora, mesmo após a assunção de um risco que, no caso sem 
resseguro, reduziu o patrimônio líquido para R$ 5.000,00.

A comparação entre os balanços patrimoniais apresentados com e 
sem o efeito do contrato de resseguro proporcional demonstra a capa-
cidade dessa ferramenta em reforçar o patrimônio líquido das segura-
doras, principalmente por meio da comissão de resseguro. 
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Além de o contrato de resseguro proporcional permitir inicialmente 
que a seguradora assuma riscos superiores ao seu limite de retenção, 
podemos constatar que o aumento gerado pela comissão de ressegu-
ro no patrimônio líquido ao final do período propicia, também, um 
aumento no limite de retenção da seguradora. A Tabela 6 compara a 
variação do limite de retenção da Seguradora ABC no início do período 
e no final do período, com e sem resseguro. 

Tabela 6. Comparação do Limite de Retenção (LR) da Seguradora ABC 
com e sem Resseguro

Período Limite de Retenção
(5% do PLA)

Variação em relação ao 
LR do início do período

Início do exercício  450  - 

Final do exercício  
SEM resseguro  250 -44%

Final do exercício 
COM resseguro  400 -11%

Fonte:	Os	autores,	2016.

Pode-se notar que a Seguradora ABC, ao utilizar o resseguro em suas 
operações, reduziu seu limite de retenção em apenas 11%. Se não o 
utilizasse, reduziria em 44%. 

A simulação realizada demonstra a relevância do resseguro, de acordo 
com a literatura internacional, no desempenho de duas de suas fun-
ções primordiais: aumento da capacidade e alívio no patrimônio líqui-
do da seguradora.

Cabe ressaltar nesse ponto uma informação relevante, que faz com 
que o argumento da literatura internacional de alívio no patrimô-
nio líquido não se aplique à realidade brasileira: a estrutura contá-
bil vigente no Brasil diverge das práticas internacionais. São dois os 
principais motivos dessa discrepância. O primeiro motivo é que, no 
caso brasileiro, os custos de aquisição incorridos pela seguradora são 
diferidos ao longo da vigência do risco. O segundo é que, no caso bra-
sileiro, ocorre o diferimento dos custos de aquisição e da comissão 
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de resseguro, pelo mesmo método em que é apropriado o prêmio 
de resseguro. Como vimos, de acordo com as práticas internacionais, 
a comissão é incorporada prontamente ao resultado. Desta forma, 
o incremento imediato proporcionado pela comissão – como acon-
tece no caso internacional – não é efetivo no caso brasileiro, o que 
enfraquece o efeito de melhoria no resultado e, por conseguinte, no 
patrimônio líquido das seguradoras que operam no Brasil. 

No Quadro 11 demonstramos o efeito do resseguro no patrimônio 
líquido da Seguradora ABC após a emissão da apólice agora sob o 
regramento contábil aplicável no Brasil.

Quadro 11. Balanço Patrimonial da Seguradora ABC  COM Resseguro 
após a Emissão de Apólice de Seguro de  Acordo com as Regras 

Brasileiras – Diferimento de Comissão

Ativo Passivo

Caixa 18.000 Provisão de PPNG 20.000

Saldo Inicial 9.000

Prêmio Líquido do Resseguro 10.000 Comissão de Resseguro 3.000

Comissão de Resseguro 3.000

Custo de Aquisição (4.000) Patrimônio Líquido 9.000

Saldo Inicial 9.000

Custo de Aquisição Diferido 4.000

Ativo de Resseguro de PPNG 10.000

Total 32.000 Total 32.000

Fonte:	Os	autores,	2016.

A partir do Quadro 11 podemos notar que não ocorre incremento 
imediato no patrimônio líquido da Seguradora ABC devido ao fato 
de a comissão de resseguro não ser apropriada completamente no 
momento inicial de vigência do risco, como ocorre no caso interna-
cional. Verifica-se que o patrimônio líquido continua no patamar de 
R$ 9.000,00 após o início de vigência da apólice, o que diverge do 
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exemplo apresentado no Quadro 10. Desse modo, o diferimento da 
comissão de resseguro, juntamente com a vigência do prêmio de se-
guro, não gera o efeito de alívio imediato no patrimônio líquido, como 
ocorre no caso internacional, em que a comissão de resseguro é re-
gistrada integralmente no resultado quando recebida pela cedente.

O gráfico da Figura 6 compara as evoluções do lucro líquido e comissão 
de resseguro registrada no resultado da Seguradora ABC, de acordo 
com as normas contábeis brasileiras e com as práticas internacionais, 
ou seja, com e sem diferimento da comissão, respectivamente. O eixo 
horizontal informa o percentual de diferimento – acompanha o prêmio 
de seguro ganho – ao longo da vigência do risco, e o vertical, os pata-
mares financeiros alcançados.

Figura 6. Comparação das Práticas Contábeis Brasileiras  
versus Internacionais – Lucro Líquido e a Comissão de Resseguro

LL – Brasil Comissão de Resseguro – Brasil

LL – Internacional Comissão de Resseguro – Internacional
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Fonte:	Os	autores,	2016.



2	|	ASPECTOS	OPERACIONAIS	E	CONTRATUAIS	DO	RESSEGURO	E	DA	RETROCESSÃO 77

A partir da representação gráfica fica claro que, com o diferimento, 
o lucro e a comissão de resseguro registrada no resultado são ini-
cialmente inferiores, no caso brasileiro. Assim, não se sustenta no 
contexto brasileiro o argumento de melhoria imediata no resultado 
proposto pela literatura internacional. Nota-se que, apesar do lucro e 
a comissão partirem de patamares inferiores, ao final do período de 
diferimento, os valores registrados no resultado são iguais nas duas 
práticas analisadas. Prova-se, dessa forma, que a distinção maior en-
tre as duas práticas reside no momento inicial, porém, no transcorrer 
do tempo, estas se igualam.

O gráfico da Figura 7 compara os patrimônios líquidos apurados de 
acordo com ambas as práticas.

Figura 7. Comparação das Práticas Contábeis Brasileiras  
versus Internacionais – Patrimônio Líquido

PL – Brasil PL – Internacional
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Fonte:	Os	autores,	2016.



78 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Verifica-se, também, que o patrimônio líquido de acordo com as práti-
cas SAP, no início da vigência do risco, ganha um reforço imediato por 
conta da comissão de resseguro. Contudo, ao longo do contrato, vai se 
aproximando até se igualar ao patrimônio líquido apurado de acordo 
com as práticas contábeis brasileiras.

Os exemplos demonstrados afastam o argumento de que o resseguro 
proporcional reforça de imediato o patrimônio líquido das segurado-
ras brasileiras por meio da comissão de resseguro, porém outro efeito 
significativo do resseguro que impacta diretamente a solvência é man-
tido: a redução do capital mínimo requerido10.

Um dos mecanismos de aferição de solvência das seguradoras na-
cionais é a análise de suficiência de patrimônio líquido ajustado 
(PLA) frente ao capital mínimo requerido (CMR). Para se apurar 
o PLA, deduz-se do patrimônio líquido determinados ativos esta-
belecidos pelo órgão regulador, segundo Resolução CNSP n. 321, 
de 2015. O fato de apresentar PLA insuficiente em relação ao CMR 
desperta a atenção do órgão supervisor de seguros, o qual poderá 
intervir de diversas formas na seguradora dependendo da gravida-
de da situação de solvência, inclusive chegando a determinar a li-
quidação extrajudicial da companhia. 

O risco de subscrição11 representa, atualmente, a parcela mais rele-
vante que constitui o CMR, sendo este apurado pela aplicação de um 
fator específico sobre prêmios e sinistros líquidos de resseguro. Nesse 
sentido, pode-se afirmar que quanto maior a parcela ressegurada dos 
riscos, menor será o nível de prêmios e sinistros retidos pela segurado-
ra e, portanto, menor será o risco de subscrição e menor será o CMR. 
Por conseguinte, a seguradora necessitará de um PLA menor para co-
brir seus riscos à medida que o nível de resseguro for aumentando. 

10 Capital	mínimo	requerido:	a	Resolução	CNSP	n.	321,	de	2015	define	como	o	“capital	
total	que	a	supervisionada	deverá	manter	para	operar”.	É	constituído	por	quatro	parcelas:	
risco	de	subscrição,	risco	de	mercado,	risco	de	crédito	e	risco	operacional.
11A Resolução	CNSP	n.	321/15	define	risco	de	subscrição	como	“a	possibilidade	de	ocor-
rência	de	perdas	que	contrariem	as	expectativas	da	supervisionada,	associadas,	direta-
mente	ou	indiretamente,	às	bases	técnicas	utilizadas	para	cálculo	de	prêmios,	contribui-
ções,	quotas	e	provisões	técnicas”	(CONSELHO	NACIONAL	DE	SEGUROS	PRIVADOS,	2015).
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Logo, resta como benefício do resseguro para melhoria do quadro de 
solvência das seguradoras brasileiras a redução do CMR.

Outro ponto a se destacar é que essa operação acarreta um aumento 
do risco de crédito. Este, por sua vez, é determinado em função da 
categoria do ressegurador e/ou do seu nível de classificação de risco 
(rating). Porém, a parcela do risco de crédito é, em sua grande parte, 
muito menos representativa do que o ganho trazido pelo menor nível 
de retenção dos prêmios e sinistros.

A relevância dos tributos sobre os lucros das seguradoras é um impor-
tante tema de discussão dentro das empresas e nas pesquisas acadê-
micas. O assunto se torna mais relevante ainda no cenário brasileiro 
atual, no qual incidem alíquotas de Imposto de Renda e de Contribui-
ção Social sobre o lucro líquido, sendo esta última majorada recente-
mente em cinco pontos percentuais, por meio da Medida Provisória n. 
675/2015, convertida na Lei n. 13.169/15. Logo, a gestão tributária se 
torna uma importante e necessária atividade para que as seguradoras 
alcancem seus objetivos financeiros.

A diferença entre as práticas contábeis nacionais e internacionais 
no registro da comissão de resseguro também merece ser discutida 
quando o assunto é tributário. Se a comissão de resseguro for inte-
gralmente registrada no resultado no início da vigência do risco, irá 
gerar uma melhoria no resultado e, por sua vez, um aumento na car-
ga tributária da seguradora. Por outro lado, havendo o diferimento, 
de acordo com as práticas brasileiras, o impacto da comissão de res-
seguro será diluído ao longo da vigência do risco, causando repercus-
são imediata menos relevante no resultado tributável. Ao longo do 
tempo, como já demonstrado na Figura 6, o efeito será equiparado 
com ou sem o diferimento. Portanto, é de se perceber que a questão 
é mais de timing no nível de impostos do que de efetiva redução ou 
aumento da carga tributária. 

Ao analisarmos o resseguro proporcional de maneira global – prê-
mios de resseguros cedidos, recuperação de sinistros e comissão de 
resseguro –, o resultado do contrato de resseguro, em um primeiro 
momento, é caracterizado pela cessão de prêmios líquidos da comis-
são de resseguro (diferida), sendo esta sempre inferior ao prêmio 
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(geralmente um percentual dele), motivando, assim, uma despesa e 
uma diminuição no resultado. À medida que os sinistros ocorrerem 
haverá uma recuperação de parte deles (registro de receita), o que 
aumentará o resultado. Dessa forma, a relação prêmio de resseguro/
recuperação de sinistros (sinistralidade do contrato) é que vai definir 
o aumento ou redução no resultado tributável da seguradora.

O contrato de resseguro do tipo não proporcional está diretamen-
te ligado com as seguintes funções desempenhadas pelo resseguro:  
proteção contra catástrofes e estabilidade dos resultados. Ao limitar 
as perdas ocasionadas por sinistros individuais ou agregados vultosos, 
o resseguro não proporcional pode estabilizar a sinistralidade da se-
guradora e, por conseguinte, suavizar o seu resultado contábil. Essa 
estabilização, além de ajudar no planejamento financeiro-tributário e 
amparar o crescimento da seguradora, pode encorajar o investimento 
de capital, porque os investidores tendem a preferir companhias que 
apresentam resultados financeiros pouco flutuantes.

O Quadro 12 apresenta um exemplo de como um contrato de resseguro 
não proporcional propicia maior estabilidade nos resultados contábeis 
da Seguradora ABC. No caso em tela, o ressegurador cobra um prêmio 
de resseguro no valor de R$ 5.000,00 em troca de cobertura por si-
nistros que ultrapassem a prioridade estabelecida em R$ 20.000,00.  
Ou seja, os montantes que excederem a prioridade serão indenizados à 
seguradora como recuperação de resseguro. 
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O exemplo do Quadro 12 apresenta, para fins didáticos, algumas con-
tas das demonstrações de resultados de oito exercícios seguidos da 
Seguradora ABC, em que há a emissão constante de prêmios de se-
guros ao longo dos períodos (R$ 100.000,00 por ano), e a ocorrência 
de sinistros em diferentes patamares, o que leva a uma instabilidade 
considerável da sinistralidade da companhia. Comparando-se as de-
monstrações de resultado no mesmo cenário de prêmios e sinistros 
nota-se que o lucro líquido apresentado diverge de forma relevante 
quando a Seguradora ABC não utiliza o resseguro. 

A Figura 8 demonstra graficamente a evolução do resultado da segu-
radora e compara, ao longo dos períodos, a flutuação do lucro líquido. 
Pode-se notar que a utilização do resseguro, de fato, funciona como 
ferramenta de estabilização do resultado contábil das seguradoras.

Figura 8. Evolução do Resultado da Seguradora ABC

Com Resseguro Sem resseguro

2 4 6 81 3 5 7

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

0

-20.000 

-40.000 

-60.000

Fonte:	Os	autores,	2016.

Nesse contexto, o resseguro, quando utilizado como ferramenta para 
redução da volatilidade da sinistralidade, permite maior previsibilida-
de do resultado tributável para os períodos posteriores e, por conse-
quência, a oportunidade de a seguradora realizar um planejamento 
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financeiro-tributário mais adequado à sua realidade e com foco na 
maximização dos resultados.

O efeito do contrato de resseguro não proporcional no nível de tribu-
tos da Seguradora ABC é demonstrado pelo exemplo da Tabela 7.

Tabela 7. Efeito do Resseguro nos Tributos  
sobre o Lucro Líquido (L.L.) da Seguradora ABC

Exercício 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Seguradora com Resseguro Não Proporcional

L.L. COM 
Resseguro

75.000 80.000 75.000 85.000 87.000 92.000 75.000 85.000 654.000

IR/CSLL (40%) 30.000 32.000 30.000 34.000 34.800 36.800 30.000 34.000 261.600

Seguradora sem Resseguro

L.L. SEM 
Resseguro

20.000 85.000 60.000 90.000 92.000 97.000 50.000 90.000 584.000

IR/CSLL (40%) 8.000 34.000 24.000 36.000 36.800 38.800 20.000 36.000 233.600

Fonte:	Os	autores,	2016.

Tomamos por base os dados utilizados no exemplo no Quadro 7, no 
qual foram apresentados os resultados líquidos da Seguradora ABC 
em oitos períodos seguidos. Calculamos os tributos sobre o lucro, 
quais sejam, IRPJ e CSLL, a uma alíquota nominal de 40% (25% de IRPJ 
e 15% de CSLL). 

A Tabela 7 mostra que Seguradora ABC alterna períodos de resulta-
dos maiores com e sem a ferramenta do resseguro não proporcional, 
apontando que sua utilização não leva, necessariamente, a uma me-
lhoria do resultado das seguradoras, muito menos indicando um au-
mento ou redução dos seus níveis tributários. Entretanto, verifica-se 
que uso do resseguro não proporcional como fator de estabilização 
do resultado tributável favorece o planejamento das seguradoras. Esta 
iniciativa permite que os administradores protejam a seguradora de 
grandes perdas inesperadas e estabeleçam uma estrutura ótima de 
resseguro com a finalidade de maximizar os lucros.
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2.5 Resseguro e Retrocessão como Ferramentas  
de Gestão de Riscos e de Solvência

A exposição ao risco faz parte do comportamento econômico das em-
presas. O equilíbrio entre as decisões estratégicas a serem tomadas e o 
nível de risco aceitável determina a quantidade de capital que as com-
panhias deverão possuir para suportar os seus riscos. Em especial, as 
instituições financeiras são obrigadas pelos reguladores a manter níveis 
mínimos de capital para fazer frente aos riscos a que estão expostas, o 
que ocasiona uma restrição no montante disponível e, por conseguinte, 
afeta o tipo e o volume de negócios que podem ser realizados.

A gestão de riscos sempre foi um dos maiores desafios das empresas 
em geral, sendo mais relevante ainda para as seguradoras cujo core 
business é a assunção dos riscos de terceiros mediante o pagamento 
de um prêmio de seguro. O modo como esses riscos serão gerenciados 
é que irá definir o sucesso financeiro da seguradora.

Com intuito de ampliar o volume de negócios, essas companhias ne-
cessitam do aporte de capital adicional e/ou dividir seus riscos com 
outras instituições, sendo o resseguro o mais aparente e familiar me-
canismo de promoção dessa divisão. Ao transferir parte do risco de 
subscrição da seguradora para o ressegurador, o resseguro torna-se 
um dos principais componentes da indústria de seguros. Essa redução 
no risco de subscrição figura como um capital substituto que possibi-
lita a expansão da capacidade de cobertura da seguradora. A transfe-
rência de riscos para o ressegurador reduz a pressão sobre o capital da 
seguradora, mostrando que o resseguro serve efetivamente como um 
substituto para o capital.

O resseguro é utilizado, principalmente, com o propósito de geren-
ciamento de riscos, ao permitir que as seguradoras retenham aqueles 
“desejáveis” enquanto transferem os “indesejáveis”. Dessa forma, o 
resseguro constitui-se como uma relevante atividade de negócios que 
se torna parte integrante do negócio das seguradoras. Segundo Adiel 
(1996, p. 208), em média, as seguradoras gastam mais de 25% dos seus 
prêmios na compra de resseguro.
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Ao permitir que a seguradora retenha apenas as perdas que são re-
lativamente previsíveis e compartilhe as perdas grandes e pouco fre-
quentes com ressegurador, o contrato de resseguro gera um alívio no 
resultado contábil e no patrimônio líquido. Esse efeito dá oportunida-
de à seguradora de realizar uma gestão mais eficiente no sentido de 
alcançar seus objetivos regulatórios, tributários e financeiros.

Quando cede uma parcela de seus riscos ao ressegurador, a segurado-
ra reduz, simultaneamente, a variabilidade de seus fluxos de caixa e 
a sua alavancagem financeira. Portanto, a decisão de realizar o resse-
guro pode ser vista tanto como um modo de gerenciamento de riscos 
quanto como uma decisão sobre a estrutura de capital da seguradora.

As decisões relativas ao gerenciamento de riscos, além de terem rele-
vância para a solvência, o lucro e a gestão fiscal, impactam diretamen-
te o valor econômico das empresas. O resseguro pode contribuir para 
o lucro de seguradoras e, por sua vez, aumentar de modo permanente 
o valor de mercado destas. Esse cenário é justificado, pois a transfe-
rência dos riscos em excesso de uma seguradora para o ressegurador 
proporciona aos investidores um quadro mais claro da capacidade fu-
tura de geração de lucros e, portanto, o seu valor econômico futuro.

O gerenciamento de riscos tende a ser um assunto ainda mais impor-
tante quando a preocupação com solvência é, além de obrigação regu-
latória, primordial para angariação de novos negócios, como no caso 
das seguradoras. A utilização do resseguro pode ainda aumentar o va-
lor agregado da apólice de seguros para os segurados, visto que isso 
reduz o risco de insolvência das seguradoras. A intenção de redução 
de riscos promovida pelo resseguro para as seguradoras não é exclusi-
vidade desse mercado. Empresas, em geral, utilizam várias atividades 
de hedge e alteram sua estrutura de capital com o intuito de diminuir 
seus riscos de falência. 



86 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

2.6 Exercícios Resolvidos

1.  Defina os seguintes termos: resseguro; retrocessão; prêmio de res-
seguro, cedente e retenção.

Resposta:

• Resseguro: é a operação em que uma seguradora transfere 
o risco de seguro para o ressegurador por meio de contratos 
automáticos ou facultativos, proporcionais ou não proporcio-
nais. Nesse documento, o ressegurador concorda, em troca de 
um prêmio de resseguro, em indenizar a seguradora cedente 
de parte da totalidade dos sinistros cobertos por uma ou mais 
de uma apólice de seguro, sendo assim chamado também de  
“seguro das seguradoras”.

• Retrocessão: é a operação de transferência de riscos de res-
seguro de resseguradores, com vistas à sua própria proteção, 
para resseguradores ou para sociedades seguradoras locais, 
por meio de contratos automáticos ou facultativos, proporcio-
nais ou não proporcionais. A retrocessão feita pelo ressegu-
rador consiste na cessão de parte das responsabilidades por 
ele aceitas a outro, ou outros resseguradores ou seguradoras 
locais. Por isso é tido como o resseguro de um resseguro.

• Prêmio de Resseguro: remuneração paga pela seguradora ce-
dente ao ressegurador por este ter assumido parte ou a totali-
dade do risco de seguro;

• Cedente: a seguradora que transfere ou cede parte do risco de 
seguro que assumiu para outra seguradora;

• Retenção: montante de risco de seguro que a seguradora retém.
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2. Relacione os agentes dos contratos de resseguro às suas definições:

a) Cedente
b) Corretor de Resseguro
c) Ressegurador Local
d) Ressegurador Admitido
e) Ressegurador Eventual
f ) Retrocessionário

( ) Ressegurador estrangeiro sediado no exterior, sem escritório 
de representação no país, que tenha sido cadastrado como tal 
na SUSEP, para realizar operações de resseguro e retrocessão.

( ) Seguradora que contrata operação de resseguro ou o resse-
gurador que contrata operação de retrocessão.

( ) Ressegurador ou seguradora que aceita, de um ou mais res-
seguradores, a totalidade ou os excessos dos riscos que res-
seguradores aceitaram em resseguro.

( ) Ressegurador sediado no exterior, com escritório de repre-
sentação no país, que tenha sido cadastrado como tal na 
SUSEP, para realizar operações de resseguro e retrocessão.

( ) Ressegurador sediado no país, constituído sob a forma de 
sociedade anônima, que tenha por objeto exclusivo a reali-
zação de operações de resseguro e retrocessão.

( ) Pessoa jurídica autorizada a intermediar a contratação de 
resseguros e retrocessão que disponha de contrato de segu-
ro de responsabilidade civil profissional, e que tenha como 
responsável técnico o corretor de seguros especializado e 
devidamente habilitado, na forma definida pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados – CNSP.

Resposta: e, a, f, d, c, b
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3. Complete as lacunas com os instrumentos do contrato de ressegu-
ro que atendam à definição proposta: 

O _______________ é o documento criado pela cedente ou pelo 
corretor de resseguro, contendo os termos do contrato de ressegu-
ro proposto, o qual é submetido ao ressegurador para considera-
ção, que pode ratificar ou retificar os termos e condições apresen-
tados, conforme considere apropriados.

O ________________ é o documento emitido pelo ressegurador 
para complementar, prorrogar, cancelar ou efetivar qualquer tipo 
de alteração no contrato de resseguro existente, passando a ser 
parte integrante do contrato.

Entende-se por ________________ o relatório detalhado de prêmios 
ou sinistros de resseguro fornecido periodicamente pela cedente  
ao ressegurador.

Resposta: slip, endosso, borderô.

4. São cláusulas obrigatórias do contrato de resseguro firmado no 
Brasil, exceto:

a) Cláusula de insolvência
b) Cláusula de riscos excluídos
c) Cláusula de intermediação
d) Cláusula de arbitragem
e) Cláusula do resseguro e dos riscos cobertos

Resposta: letra “d”

5. Defina o que é um programa de resseguro.

Resposta: 
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Um programa de resseguro é a combinação dos contratos de res-
seguro firmados pela seguradora. Deve atender às necessidades da 
seguradora e ser flexível o bastante, de modo que possa ser adap-
tado conforme as necessidades mudem.

As seguradoras estruturam programas de resseguros abrangentes 
que cubram suas diferentes necessidades frente às características 
dos riscos a que estão expostas. Os programas de resseguro que 
atendem às suas demandas costumam incluir vários contratos de 
resseguro e a participação de muitos resseguradores. As segurado-
ras fazem uso do resseguro automático como base de seus progra-
mas de resseguro.

6. Relacione os tipos de contratos de resseguro com suas definições:

a)  Contrato automático
b) Contrato facultativo
c) Contrato proporcional
d) Contrato não proporcional

( ) Tipo de contrato em que a cedente é indenizada do valor de 
sinistro ou conjunto de sinistros que exceder uma importân-
cia específica de uma única apólice ou grupo de apólices já 
definidos quando da contratação entre as partes.

( ) Tipo de contrato em que a cedente e o ressegurador com-
partilham proporcionalmente as importâncias seguradas, os 
prêmios de seguros e os sinistros.

( ) Tipo de contrato que cobre uma carteira de riscos inteira 
e garante que cada um dos riscos da seguradora cedente 
enquadrados na descrição estabelecida no contrato estará 
automaticamente ressegurado.

( ) Tipo de contrato através do qual o ressegurador oferece co-
bertura para riscos referentes a uma única apólice ou grupo de 
apólices já definidos quando da contratação entre as partes.

Resposta: d, c, a, b
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7. Defina os seguintes tipos de prêmios presentes no contrato de 
resseguro não proporcional: prêmio depósito; prêmio de ajuste; 
prêmio de reintegração.

Resposta:

Prêmio depósito é o prêmio geralmente menor ou igual ao prêmio mí-
nimo. Tem como objetivo principal promover um desembolso de caixa 
menor para a cedente durante a vigência do contrato. Desta forma, os 
resseguradores proporcionam um alívio de caixa para a cedente.

Prêmio de ajuste é aquele a ser pago geralmente ao final do contrato, 
aplicando-se uma taxa de ajuste previamente estabelecida ao volume 
de exposição efetivamente realizado pela cedente (a medida de ex-
posição será definida no contrato. Costuma ser a receita de prêmio), 
deduzindo-se o prêmio depósito e observando-se o prêmio mínimo. 

Prêmio de reintegração é aquele a ser pago para que a cobertura 
do contrato não proporcional volte a ser estabelecida após a ocor-
rência de um sinistro. Geralmente é pago de forma simultânea à 
recuperação do sinistro. 

2.7 Exercícios Propostos

1. Liste e comente as funções principais do resseguro.

2. Defina as seguintes cláusulas do contrato de resseguro:

a) Cláusula de insolvência
b) Cláusula da legislação aplicável ao contrato
c) Cláusula de acesso aos livros e registros
d) Cláusula de prestação de contas e liquidação de saldos
e) Cláusula de obrigações extracontratuais
f) Cláusula de compensação de contas 
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3. Explique a diferença entre os contratos de resseguro que conside-
ram os riscos cobertos com base em risk-attaching e loss-occurring.

4. Relacione os tipos de contrato do resseguro com suas funções e 
efeitos contábeis:

a) Contrato proporcional
b) Contrato não proporcional

( ) Promove a estabilização do resultado e proporciona à segu-
radora a oportunidade de realização de um planejamento 
tributário mais eficiente.

( ) Promove o aumento da capacidade de produzir prêmios de-
vido ao incremento no limite de retenção da seguradora.

( ) Promove um alívio no resultado e no patrimônio líquido da 
seguradora por meio da comissão de resseguro.

( ) Oferece proteção contra catástrofes, uma vez que limita as 
perdas a um valor predeterminado.

5. Explique a diferença entre as formas registro contábil existentes 
para os custos de aquisição e a comissão de resseguro e os impactos 
causados nas demonstrações contábeis da seguradoras.
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Contabilidade Aplicada 
aos Contratos de 

Resseguro e Retrocessão
3

C onhecidos os principais aspectos da operação, iniciaremos neste 
capítulo nossa jornada pela contabilidade aplicada sobre os con-

tratos de resseguro e retrocessão. Partiremos da visão internacional 
e, em seguida, daremos destaque aos aspectos normativos locais de 
especial interesse aos contadores das sociedades seguradoras e res-
seguradores locais que atuam no mercado nacional. Também serão 
apresentadas as demonstrações contábeis exigidas e os lançamentos 
contábeis dos principais eventos que podem ocorrer nas operações de 
resseguro e retrocessão. Para facilitar a consulta do leitor, cada opera-
ção foi segregada em dois grandes grupos: a ótica da seguradora e a 
ótica do ressegurador.

3.1 Convergência aos Padrões Internacionais  
de Contabilidade

Conforme esclarecido em detalhes no Livro 1 desta coletânea, o pro-
cesso de internacionalização das empresas e dos mercados de capitais 
e de crédito realçou o papel da contabilidade como linguagem dos ne-
gócios, tornando necessário criar uma linguagem única para facilitar a 
comunicação entre os agentes econômicos de diferentes países.
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Nesse contexto ganhou força o International Accounting Standards 
Board (IASB), órgão independente responsável pelo estudo e elaboração 
de normas contábeis internacionais e que possui os seguintes objetivos:

a) estabelecer um conjunto de normas contábeis globais;

b) promover seu uso e aplicação no maior número de países;

c) promover a convergência entre as normas contábeis locais e as 
normas internacionais de contabilidade.

Os padrões contábeis emitidos pelo IASB recebem o nome de Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS). Os padrões herdados 
do predecessor, International Accounting Standards Comittee (IASC), 
chamam-se International Accounting Standards (IAS).

A aplicação desses padrões só passa a ser obrigatória em determi-
nada jurisdição a partir da recepção do seu conteúdo pelos regula-
dores locais (enforcement), de modo que precisam ser aceitos pelo 
CNSP para aplicação no mercado segurador brasileiro. Esse processo 
é realizado após a tradução e adaptação da norma internacional ao 
cenário nacional, tarefa realizada pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), responsável pela emissão dos pronunciamentos 
técnicos, interpretações e orientações.

O CNSP delegou, por meio da Resolução CNSP n. 321/15, a manuten-
ção da convergência à Susep, a qual recepcionou praticamente todos 
os padrões internacionais, mas algumas ressalvas foram feitas para 
garantir a solvência do mercado supervisionado, entre as quais desta-
cam-se, de forma explícita, na Circular Susep n. 517/15:

• adoção do conceito de perdas esperadas para o cálculo da redução 
ao valor recuperável de ativos de qualquer natureza, indo além do 
modelo de perdas incorridas estabelecido no CPC 01 – Redução ao 
Valor Recuperável;

• proibição da adoção do custo atribuído (deemed cost) previsto nos 
itens 22 e 51 da Interpretação Técnica emitida pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis n. 10 – Interpretação Sobre a Aplicação 
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Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento  
(CPC 27, 28, 37 e 43);

• especificação de que são equivalentes de caixa os investimentos 
que, na data de aquisição, tenham prazo de vencimento igual ou 
inferior a 90 dias;

• estabelecimento de regras específicas para a realização do Teste 
de Adequação de Passivos (TAP) previsto no CPC 11 – Contratos 
de Seguro; e

• estabelecimento de regras mais específicas e restritivas do que o 
CPC 32 – Tributos sobre o Lucro para a constituição dos créditos tri-
butários decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e diferenças temporá-
rias entre os critérios contábeis e fiscais de apuração de resultado.

Essas ressalvas são necessárias, pois há estreita relação entre a conta-
bilidade aplicada ao setor e o acompanhamento de solvência executa-
do pela Susep. Um dos parâmetros de solvência monitorados compa-
ra o capital regulatório requerido com o patrimônio líquido ajustado 
(PLA), o qual é o patrimônio líquido contábil (PL) subtraído de ativos 
não aceitos pelo regulador para fazer frente às obrigações assumidas 
em caso de oscilações e situações adversas. Como o PL é, por definição, 
o interesse residual nos ativos da companhia após deduzidos todos os 
seus passivos, sofre toda sorte de interferência da discricionariedade 
exercida sobre as mensurações contábeis realizadas pelos gestores.

Entre os padrões internacionais aceitos pela Susep, merece destaque 
o IFRS 4 (CPC 11), que trata dos contratos de seguros e foi dividido 
em duas fases de implantação. Afora todas as considerações que pos-
sam ser feitas sobre o histórico desse normativo (ver Livro 1 da cole-
tânea), atualmente apenas a primeira fase encontra-se implementada.  
O principal objetivo dessa etapa inicial foi especificar o reconhecimen-
to contábil para os contratos de seguro por parte de qualquer entidade 
que os emitisse. Foram requeridas apenas algumas limitadas melho-
rias na contabilização dos contratos de seguro (incluindo contratos 
de resseguro) e uma melhor divulgação que identificasse e explicasse 
com mais clareza os respectivos valores resultantes dessas operações 
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nas demonstrações contábeis das seguradoras e dos resseguradores a 
partir de informações mínimas sobre as incertezas nos fluxos de caixa, 
risco e posição patrimonial.

A entidade que reporta informações contábeis deve aplicar o CPC 11 
para contratos de seguro, resseguro e retrocessão emitidos e contratos 
de resseguro e retrocessão mantidos por ela (seguradora na condição 
de cedente em contrato de resseguro ou resseguradores na condição 
de cedente em contrato de retrocessão), porém não deve direcionar o 
pronunciamento aos contratos de seguro que mantém, caso em que a 
seguradora está na condição de segurado em um contrato de seguro.

Nota-se que, para fins de aplicação do CPC 11, o contrato de resseguro 
(e por consequência, o de retrocessão) é um tipo de contrato de segu-
ro. Todas as referências do pronunciamento aplicadas aos contratos de 
seguro também são aplicáveis aos contratos de resseguro.

Quando da adoção do CPC 11, as seguradoras tornaram-se isentas dos 
critérios determinados no CPC 23 – “Práticas Contábeis, Mudanças nas 
Estimativas Contábeis e Correção de Erros” para suas políticas contá-
beis associadas a contratos emitidos de seguro, resseguro e retroces-
são, inclusive custos de aquisição e ativos intangíveis relacionados e 
contratos de resseguro e retrocessão mantidos. Entretanto, alguns 
critérios daquele CPC foram exigidos das seguradoras e dos ressegu-
radores, quais sejam:

a)  proibição de compensação dos ativos por contrato de resseguro 
(retrocessão) contra passivos por contrato de seguro (resseguro) 
relacionados e das receitas ou despesas de contratos de resseguro 
(retrocessão) com as receitas e as despesas de contratos de seguro 
(resseguro) relacionados.

Essa exigência fez com que o plano de contas aplicável às supervisiona-
das pela Susep fosse alterado em 2011 para contemplar um conjunto de 
contas e subcontas no ativo circulante e não circulante para o registro 
de ativos e passivos oriundos dos contratos de resseguro e retrocessão. 
Além disso, um grupo de contas foi criado no resultado para segregar to-
das as contas de resseguro e retrocessão das demais contas da operação 
de seguros e previdência complementar.
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b)  obrigatoriedade de avaliação do risco de crédito dos ativos por 
contrato de resseguro e retrocessão, de modo a verificar se houve 
redução no valor de realização desses créditos.

Caso o ativo por contrato de resseguro e retrocessão da cedente te-
nha o valor recuperável reduzido, a cedente deve reduzir o saldo dos 
créditos registrados e reconhecer a perda no resultado. Segundo o 
CPC 11, o ativo oriundo do contrato de resseguro e retrocessão perde 
valor recuperável apenas se: (i) houver evidências objetivas de que a 
cedente pode não receber todo o valor relacionado a ele nos termos 
do contrato, e (ii) o impacto desse evento no valor que a cedente tem 
a receber possa ser mensurado de forma confiável. As evidências ob-
jetivas devem ser decorrentes de evento que se deu após o reconheci-
mento inicial do ativo.

Por fim, no que se refere à ampliação da apresentação das demonstra-
ções e divulgação em notas explicativas, a seguradora precisa divulgar 
informações que identifiquem e expliquem os valores contidos nas de-
monstrações contábeis resultantes de contratos de seguro, resseguro 
e retrocessão. Para satisfazer a essa determinação, a companhia deve:

a) divulgar os ativos, os passivos, as receitas e as despesas reconhe-
cidos e os fluxos de caixa quando apresentar a demonstração de 
fluxo de caixa (DFC) pelo método direto resultantes dos contratos 
de seguro, resseguro e retrocessão;

b) a seguradora ou o ressegurador cedente na operação de ressegu-
ro ou retrocessão deve divulgar os ganhos e perdas reconhecidos 
no resultado na contratação do resseguro ou da retrocessão e, se 
diferir e amortizar ganhos e perdas oriundos da contratação de res-
seguro e retrocessão, deve divulgar a amortização do período e o 
montante ainda não amortizado no início e final do período;

c) divulgar a conciliação das mudanças em passivos por contrato de 
seguro, dos ativos por contrato de resseguro e, se houver, dos cus-
tos de aquisição diferidos relacionados.
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Acerca dos riscos originados dos contratos de seguro, seguradora e res-
segurador devem publicar informações que auxiliem no entendimen-
to da natureza e da extensão dos riscos originados por contratos de 
seguro, resseguro e retrocessão. Nesse sentido, devem divulgar, entre 
outras informações, aquelas relacionadas aos riscos de seguro (antes 
e depois da mitigação do risco por resseguro e retrocessão), incluindo 
detalhamentos sobre:

(i) sensibilidade ao risco de seguro.

Figura 9. Nota Explicativa de Sensibilidade do Risco de Seguro

Premissas Atuarias
31 de dezembro de 2015

Passivo(5) Ativo (6) PLA Resultado (7)

Aumento de 10%,  
sobre a provisão de IBNR(1) 517 318 110 110

Redução de 10%,  
sobre a provisão de IBNR(2) (517) (318) (110) (110)

Aumento de 0,5%  
no índice de inflação, 
aplicado sobre a PSL(3)

52 7 (25) (25)

Redução de 0,5%  
no índice de inflação, 
aplicado sobre a PSL(4)

(52) (7) 25 25

Fonte:	 Demonstrações	 contábeis	 do	 exercício	 de	 2015	 da	 Axa	 Corporate	 Solutions	 Brasil	 e	
América	Latina	Resseguros	S.A.	
SUSEP.	Site.	Disponível	em:	<http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-
-demonstracoes-anuais/2015-12/AxaCorporateSolutionsBrasilEAmericaLatinaRessegurosSA-
-36099-DO-201512.pdf>.	Acesso	em:	30	jul.	2016.
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(ii)  concentração de riscos de seguro com descrição da maneira como 
são determinadas, bem como das características comuns que iden-
tificam cada concentração (por exemplo, tipo de evento segurado, 
área geográfica ou moeda).

Figura 10. Nota Explicativa de Concentração de Risco de Seguro  
por Linha de Negócio

Prêmios 
emitidos brutos 

(a)

Comissões de 
resseguros 

(cedentes) (b)

Prêmios 
líquidos (c) = 

(a) - (b)

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Patrimonial 109.370 166.159 21.115 25.422 88.255 140.737

Habitacional 19.108 14.236 6.294 4.185 12.814 10.051

Riscos financeiros 16.946 19.256 5.248 6.093 11.698 13.163

Rural 6.374 4.842 1.389 1.296 4.985 3.546

Pessoas coletivo 11.823 25.423 125 2.107 11.698 23.316

Transporte 9.147 16.916 594 426 8.553 16.490

Pessoas individual 5.563 3.040 1.061 544 4.502 2.496

Automóvel 3.588 825 4 20 3.584 805

Responsabilidade 
civil 

2.262 3.000 520 506 1.742 2.494

Marítimo 3.016 6.034 572 881 2.444 5.153

Riscos especiais 4.288 20.767 – – 4.288 20.767

Aeronáutico (502) 5.242 (102) 433 (400) 4.809

Total 190.983 285.740 36.820 41.913 154.163 243.827

Fonte:	Demonstrações	Contábeis	do	Exercício	de	2015	da	Mapfre	Re	do	Brasil	Companhia	de	
Resseguros	 S.A.	 SUSEP.	 Site. Disponível	 em:	 <http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/
coaso/arquivos-demonstracoes-anuais/2015-12/MapfreReDoBrasilCompanhiaDeResseguros-
-33294-DO-201512.pdf>.	Acesso	em:	30	jul.	2016.
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(iii)  sinistros ocorridos comparados com estimativas prévias (isto é, o 
desenvolvimento de sinistros).

Figura 11. Nota Explicativa de Desenvolvimento de Sinistros

Montante de 
sinistros incorridos

Ano do aviso do sinistro

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

No ano 1.258 5.308 5.655 19.476 131.647 25.598 35.864 83.431 308.237

Um ano após 944 3.258 4.888 17.021 144.520 25.109 24.844 - 220.585

Dois anos após 944 3.360 4.943 18.292 144.267 23.339 - - 195.145

Três anos após 944 3.476 5.605 19.050 14.8520 - - - 177.595

Quatro anos após 944 17.965 5.760 20.399 - - - - 45.067

Cinco anos após 944 24.377 6.076 - - - - - 31.397

Seis anos após 944 26.387 - - - - - - 27.331

Sete anos após 944 - - - - - - - 944

Estimativa dos 
sinistros na data-base 944 26.387 6.076 20.399 148.520 23.339 24.844 83.431 333.940

Pagamento de 
sinistros efetuados 
(até dezembro/2015) 

944 5.482 3.826 5.678 9.411 15.206 15.393 20.866 76.807

Sinistros pendentes 
(dezembro/2015) - 20.905 2.250 14.721 139.109 8.133 9.451 62.565 257.133

Fonte:	 Demonstrações	 Contábeis	 do	 Exercício	 de	 2015	 da	 J.	Malucelli	 Resseguradora	 S.A.	 SUSEP. 
Site. Disponível	em:	<http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-demonstracoes-
-anuais/2015-12/JMalucelliResseguradoraSA-38873-DO-201512.pdf>.	Acesso	em:	30	jul.	2016.

A análise do normativo como um todo permite elencar os seguintes 
pontos de destaque:

a) definição dos contratos de seguro. O contrato firmado será consi-
derado proveniente de um contrato de seguro se houver um risco 
segurável em que exista probabilidade razoável de que um evento 
cause uma variação significativa no valor presente dos rendimen-
tos esperados. Os contratos de resseguro são definidos como um 
tipo de contrato de seguro, sendo o padrão internacional aplicável 
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tanto aos emissores desses contratos (resseguradores) quanto a 
seus detentores (seguradoras)12;

b) proibição de compensação dos ativos de contratos de resseguro 
com os passivos de contrato de seguro;

c) exigência de realização da análise de sensibilidade dos resultados 
dos principais riscos. Em relação ao risco de seguro (resseguro), a 
divulgação deve ser realizada antes e após a mitigação dos riscos 
por contratos de resseguro (retrocessão);

d) divulgação de informações adicionais às demonstrações contábeis 
de modo a dar conhecimento aos seus acionistas sobre os seguin-
tes assuntos: riscos potenciais (no caso de risco de seguro – res-
seguro –, antes e depois da mitigação por contratos de resseguro 
– retrocessão), probabilidade na alteração do valor de mercado de 
ativos e passivos e incerteza dos fluxos de caixa;

e) divulgação de informações que ajudem os usuários a entender os 
valores incluídos em suas demonstrações contábeis, tais como po-
líticas contábeis dos contratos de seguros, resseguros e retrocessão 
e quais ativos e passivos são provenientes desses contratos;

f) proibição da constituição de provisão para catástrofe e para  
estabilização;

g) exigência de prudência das seguradoras, ou seja, não permite alte-
ração na política contábil para eliminar a prudência excessiva que 
porventura exista nas seguradoras;

h) permanência da utilização de política contábil existente na jurisdi-
ção, uma vez que o valor justo dos contratos de seguros, resseguros 
e retrocessão será permitido apenas na Fase II (IFRS 17);

12 Em	que	pese	não	haver	menção	à	operação	de	retrocessão	na	norma	internacional,	o	
entendimento	adequado	na	visão	dos	autores	é	o	de	que	os	contratos	dessas	operações	
devem	ser	conceituados	 igualmente	como	um	tipo	de	contrato	de	seguro	e,	portanto,	
estão	no	escopo	do	normativo.
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i) possibilidade de utilização das taxas de juros atuais para avaliar 
o passivo, conduzindo-o mais em linha com mudanças nos ativos 
sensíveis a juros associados. Provisões podem ser efetuadas para 
possíveis descasamentos entre ativos e passivos;

j) exigência de um teste de adequação dos passivos provenientes dos 
contratos de seguro, em que as seguradoras deverão comparar os 
passivos existentes com estimativas de fluxo de caixa futuras a par-
tir de premissas atuais;

k) estabelecimento de critérios para a contabilização da redução ao 
valor recuperável de ativos de resseguro (direitos das seguradoras 
junto a resseguradores provenientes das operações de resseguro); e

l) possibilidade de adotar o shadow accounting (contabilidade refle-
xa ou espelho), que permite ajustar passivos para mudanças que 
teriam surgido se quaisquer ganhos ou perdas não realizados nos 
títulos tivessem efetivamente se dado.

3.2 Comentários à Normatização Contábil Local

Originariamente cabe ao CNSP emitir as normas contábeis aplicáveis 
ao mercado segurador brasileiro, inclusive ao segmentos de resseguro 
e retrocessão, mas essa atribuição foi delegada à Susep no art. 98 da 
Resolução CNSP n. 321/15.

Nesse sentido, as etapas de reconhecimento, mensuração e eviden-
ciação das operações realizadas, no âmbito das sociedades e enti-
dades supervisionadas pela Susep, são estabelecidas atualmente na 
Circular Susep n. 517/15, incluindo os Anexos X (Elenco de Contas) 
e XI (Modelos de Publicação). Boa parte dessa normatização é rea-
lizada por meio das recepções (enforcement) dos pronunciamentos, 
interpretações e revisões emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), o que igualmente é realizado por meio da Circular 
Susep n. 517/15, arts. 116 a 225.
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O escopo de aplicação dessas orientações inclui apenas as sociedades 
seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, socie-
dades de capitalização e resseguradores locais. Essas companhias são 
chamadas, na norma do supervisor, de sociedades e entidades super-
visionadas pela Susep, as quais deverão observar as diretrizes contá-
beis editadas pela Autarquia. 

Diante disso, o Quadro 13 apresenta o arcabouço normativo contábil 
aplicável atualmente ao mercado supervisionado pela Susep.

Quadro 13. Normas e Orientações Contábeis Aplicadas às  
Operações de Resseguro

Normas Descrição

Resolução CNSP  
n. 321/15

Delega à Susep o poder de normatizar a 
contabilidade aplicável às sociedades e 
entidades supervisionadas (art. 98).

Circular Susep  
n. 517/15 –  
Normas Básicas

Consolida as regras de solvência e estabelece 
as normas contábeis e de auditoria contábil 
independente aplicáveis às sociedades e 
entidades supervisionadas (arts. 115 a 165).

Circular Susep  
n. 517/15 –  
Elenco de Contas

Listagem das contas a serem utilizadas pelas 
sociedades e entidades supervisionadas (Anexo X).

Circular Susep  
n. 517/15 –  
Modelos de 
Publicação

Estabelecimento da aglutinação máxima 
das contas para fins de publicação das 
demonstrações contábeis do mercado segurador 
nacional (Anexo XI).

Circular Susep 
n. 517/15 – 
Pronunciamentos 
Técnicos (CPC)

Pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e recepcionados 
atualmente pela Susep (arts. 166 a 209).

Circular Susep 
n. 517/15 – 
Interpretações 
Técnicas (ICPC)

Interpretações técnicas emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e recepcionadas 
atualmente pela Susep (arts. 210 a 223).

>	(CONTINUA)
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Quadro 13. Normas e Orientações Contábeis Aplicadas às  
Operações de Resseguro

Normas Descrição

Circular Susep n. 
517/15 – Orientações 
Técnicas (OCPC)

Orientações técnicas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (não necessitam 
de recepção da Susep, bastando a recepção dos 
pronunciamentos e interpretações de que tratam).

Circular Susep n. 
517/15 – Revisões  
de Documentos

Revisões de documentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e recepcionados 
atualmente pela Susep (arts. 224 a 225).

Circular Susep 
n. 517/15 – 
Procedimentos para o 
Registro Contábil dos 
Prêmios de Resseguro

Regulamenta os procedimentos a serem 
adotados pelas seguradoras, EAPCs e 
resseguradores locais para registro contábil dos 
prêmios de resseguro (arts. 226 a 232).

Orientações da 
Área Técnica da 
Susep (atualmente, 
a Coordenação de 
Monitoramento 
de Solvência e 
Contabilidade – 
COMOC)

Orientações que esclarecem pontos específicos 
das normas contábeis e de auditoria contábil 
independente. São elas: Orientações COASO 
2011, Orientações COASO 2012, Orientações 
COASO 2013, Orientações COASO 2014, 
Registros das Operações de Resseguro, Custo 
de Aquisição Diferido, Envio das Demonstrações 
Contábeis, Envio dos Relatórios da Auditoria 
Contábil Independente.

Fonte:	Os	autores,	2016.

Destaque-se que não é exigido que os corretores de seguros, ressegu-
radores admitidos e resseguradores eventuais obedeçam às normas 
listadas acima.

Em caso de eventuais dúvidas de interpretação na aplicação prática das 
diversas partes da norma, as normas básicas prevalecem sobre o elenco 
de contas, que prevalece sobre os modelos de publicação. Estes, por sua 
vez, são preponderantes sobre as recepções dos padrões internacionais 
de contabilidade emitidos pelo CPC e recepcionados pela Susep.

>	(CONTINUAÇÃO)
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Outros assuntos específicos e dúvidas de interpretações podem ser trata-
dos por “Orientações” (disponíveis em www.susep.gov.br/menu/orienta-
coes-de-normativos), emitidas diretamente pela Susep ou por proposição 
da Comissão Contábil da Susep (CCS). A CCS se reúne mensalmente a fim 
de aprimorar as normas contábeis do mercado de seguros13 e é composta 
por representantes da Susep e do mercado, podendo incluir especialistas 
quando houver necessidade de discussão de um assunto especial.

Além das normas emanadas pelo CNSP e pela Susep, a escrituração 
contábil das operações de resseguro e retrocessão deve obedecer às 
disposições estabelecidas pelo CPC e pela Resolução n. 750/93 do Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC), desde que não sejam contrárias 
aos requisitos regulatórios.

A Resolução CFC n. 750/93, alterada pela Resolução CFC n. 1.282/10, 
versa sobre princípios de contabilidade, conforme Quadro 14, a saber:

Quadro 14. Princípios de Contabilidade

Nome Descrição formal Exemplo de aplicação prática

 E
nti

da
de

Reconhece o patrimônio como 
objeto da contabilidade e afirma 
a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciação 
de um patrimônio particular 
no universo dos patrimônios 
existentes, independentemente 
de pertencer a uma pessoa, 
um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, 
com ou sem fins lucrativos. O 
patrimônio não se confunde 
com aqueles dos seus sócios 
ou proprietários, no caso de 
sociedade ou instituição.

A contabilidade dos seus sócios 
não deve se misturar com a 
de uma seguradora ou de um 
ressegurador, de modo que 
na contabilidade empresarial 
somente devem ser registrados 
os fatos que se refiram ao 
patrimônio da companhia. Por 
exemplo, a despesa da conta 
de telefone particular do sócio 
não deve ser registrada como 
despesa da seguradora ou do 
ressegurador.

13 As	atas	das	reuniões	da	CCS	podem	ser	consultadas	no	site	da	Susep,	em	<www.susep.
gov.br/setores-susep/cgsoa/comissoes/comissao-contabil>.

>	(CONTINUA)
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Quadro 14. Princípios de Contabilidade

Nome Descrição formal Exemplo de aplicação prática
Co

nti
nu

id
ad

e

A entidade continuará 
em operação no futuro e, 
portanto, a mensuração 
e a apresentação dos 
componentes do patrimônio 
levam em conta essa 
circunstância.

Ao se constituir uma 
seguradora ou um 
ressegurador, os sócios 
esperam que estes funcionem 
durante muitos anos, até 
mesmo mais do que o tempo 
de vida dos próprios criadores.

O
po

rt
un

id
ad

e

Refere-se ao processo de 
mensuração e apresentação 
dos componentes patrimoniais 
para produzir informações 
íntegras e tempestivas.  
A falta de integridade e 
tempestividade na produção e 
na divulgação da informação 
contábil pode ocasionar a 
perda de sua relevância, por 
isso é necessário ponderar a 
relação entre a oportunidade e 
a confiabilidade da informação.

O recebimento das 
informações necessárias 
à contabilização inicial e 
atualização do contrato 
de resseguro, inclusive as 
provenientes da prestação 
de contas do segurador, 
torna obrigatório o registro 
tempestivo daquelas 
informações na contabilidade 
do ressegurador, de modo que 
a contabilidade possa refletir 
o quanto antes os eventos 
econômicos ocorridos no 
período.

Re
gi

st
ro

 p
el

o 
va

lo
r o

rig
in

al

Os componentes do 
patrimônio devem ser 
inicialmente registrados 
pelos valores originais das 
transações, expressos em 
moeda nacional.

Diante do objetivo de afirmar 
a prevalência da moeda do 
país na escrituração contábil, 
quaisquer transações em 
moeda estrangeira devem 
ser transformadas em moeda 
nacional no momento do 
seu registro. No mercado 
segurador, a contabilização das 
provisões técnicas de contratos 
em moeda estrangeira deve ser 
realizada em moeda nacional.

>	(CONTINUAÇÃO)

>	(CONTINUA)
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Quadro 14. Princípios de Contabilidade

Nome Descrição formal Exemplo de aplicação prática
Co

m
pe

tê
nc

ia

Os efeitos das transações 
e outros eventos devem 
ser reconhecidos nos 
períodos a que se referem, 
independentemente do 
recebimento ou pagamento.  
Pressupõe a simultaneidade da 
confrontação de receitas e de 
despesas correlatas.

As receitas e custos relacionados 
de contratos de seguro e resse-
guro assinados em setembro, 
cuja cobertura do risco se deu 
em outubro e cujo prêmio foi 
recebido em novembro, devem 
ser reconhecidos em outubro. No 
segmento de resseguro, esse Prin-
cípio fundamenta os lançamentos 
dos prêmios de resseguro estima-
dos, conforme visto adiante.

Pr
ud

ên
ci

a

Determina a adoção do menor 
valor para os componentes do 
ATIVO e do maior valor para 
os do PASSIVO, sempre que 
se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a 
quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o 
patrimônio líquido.
Pressupõe o emprego de certo 
grau de precaução no exercício 
dos julgamentos necessários 
às estimativas em algumas 
condições de incerteza, no 
sentido de que ativos e receitas 
não sejam superestimados e 
que passivos e despesas não 
sejam subestimados.

A seguradora possui uma 
causa judicial que é ré (agente 
passivo) e outra que é autora 
(agente ativo). A seguradora 
não pode realizar o registro 
contábil da contingência ativa, 
porém, de forma obrigatória, 
deve avaliar a necessidade 
de reconhecimento da 
contingência passiva.

Fonte:	Os	autores,	2016.

A escrituração deve ser completa, com manutenção em registros per-
manentes de todos os atos e fatos administrativos que modifiquem ou 
venham a modificar, imediatamente ou não, a composição patrimonial 
da seguradora e/ou do ressegurador local. Toda a escrituração deve 
estar fundamentada em documentos hábeis para a perfeita validade 
dos atos e fatos administrativos.

>	(CONTINUAÇÃO)
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A contabilização será centralizada na sede da seguradora, utilizan-
do-se registros auxiliares de contabilidade, com observância das 
disposições previstas em leis, regulamentos, resoluções do CNSP e 
circulares da Susep. As conciliações das rubricas contábeis, com os 
respectivos controles analíticos, deverão ser realizadas mensalmente 
e mantidas atualizadas.

Ainda, acerca da escrituração contábil, as seguradoras e ressegurado-
res locais devem:

• manter registros auxiliares de contabilidade gerados, consolidados, 
totalizados e conciliados, mensalmente, na forma estabelecida 
pela Susep;

• manter à disposição do supervisor do mercado a estrutura de da-
dos relativa aos registros contábeis auxiliares obrigatórios de suas 
operações, em meio magnético, em conformidade com o disposto 
nas normas vigentes;

• enviar sua escrituração contábil em versão digital ao Sistema Pú-
blico de Escrituração Digital – SPED conforme regras estabelecidas 
pelo administrador do SPED;

• arquivar a documentação comprobatória dos registros contábeis 
efetuados por, pelo menos, cinco anos; e

• enviar ao supervisor, quando solicitado, os dados, e prestar quais-
quer informações, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados 
do recebimento do pedido.

Importa frisar que a escrituração inadequada da contabilidade ou dos 
seus respectivos registros auxiliares, o fornecimento de informações 
inexatas, a falta ou atraso de conciliações contábeis e a escrituração 
mantida em atraso por período superior a 20 dias subsequentes ao 
encerramento de cada mês são infrações contábeis que sujeitam a se-
guradora e o ressegurador, seus administradores, gerentes, membros 
do conselho de administração e assemelhados a penalidades previstas 
na Resolução CNSP n. 243/11, conforme segue:
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Art. 19. Não escriturar as operações nos livros e registros da conta-
bilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.
Sanção: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais).
Art. 20. Não manter na matriz e nas filiais, sucursais, agências e 
representações os registros exigidos, com escrituração completa 
das operações realizadas, em conformidade com a legislação.
Sanção: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais).
Parágrafo único. Incorre, também, na sanção aquele que:
I.  não mantiver conta corrente exclusiva de intermediação de res-

seguro; ou
II.  não mantiver conta em moeda estrangeira, quando obrigatória, 

ou utilizá-la em desacordo com a legislação (CONSELHO NACIO-
NAL DE SEGUROS PRIVADOS, 2011).

Para facilitar o encadeamento didático, os comentários detalhados sobre 
a normatização contábil e orientação específica que regem o reconhe-
cimento e a mensuração dos contratos de resseguro e retrocessão no 
mercado segurador brasileiro são apresentados no item 3.4 desta obra.

3.3 Demonstrações Contábeis e Apresentação  
dos Principais Componentes

A seguir são apresentadas as definições sobre o período de abrangên-
cia das demonstrações contábeis e a codificação das contas contábeis 
estabelecidas pela Susep para dar suporte à sua elaboração e publi-
cação. Em seguida são descritos os relatórios contábeis-financeiros 
produzidos pela contabilidade das companhias do mercado segurador, 
incluindo exemplos de modelos estabelecidos pelo supervisor.

3.3.1 EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social consiste no período de tempo em que as empresas 
apuram seus resultados e levantamentos das demonstrações contábeis. 
No caso das seguradoras e resseguradores locais, esse período é de um 
ano, coincidindo com o ano civil e encerrando-se em 31 de dezembro, 
segundo previsões da Lei n. 6.404/76 e da Circular Susep n. 517/15.
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3.3.2 ELENCO E CODIFICAÇÃO DAS CONTAS

O elenco de contas é composto por um conjunto de rubricas que re-
ceberão os registros dos fatos administrativos (registros contábeis à 
débito ou a crédito), tendo como função principal servir de suporte 
para a construção das principais demonstrações contábeis elaboradas 
pelas companhias.

Para facilitar o trabalho de supervisão do mercado segurador, o super-
visor estabelece um elenco de contas específico para o registro das 
operações das companhias supervisionadas no Anexo X da Circular Su-
sep n. 517/15. Como modo de padronização, a codificação específica 
para as rubricas estabelecidas deve atender aos seguintes requisitos:

I. o primeiro código, constituído de número de dez algarismos, indica, 
da esquerda para a direita:

a) o primeiro algarismo, a classe;

b)  o segundo algarismo, o grupo;

c)  o terceiro algarismo, o subgrupo;

d)  o quarto algarismo, a conta;

e)  o quinto algarismo, a subconta;

f)  o sexto algarismo, o desdobramento da subconta, quando  
necessário;

g)  o sétimo algarismo, o segundo desdobramento da subconta, 
quando necessário;

h)  o oitavo algarismo, o terceiro desdobramento da subconta, 
quando necessário;

i)  o nono algarismo, o quarto desdobramento da subconta, quan-
do necessário; e

j)  o décimo algarismo, o quinto desdobramento da subconta, 
quando necessário.
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II.  O segundo código, de uso facultativo, poderá ser utilizado para as 
indicações julgadas necessárias às operações e aos relatórios con-
tábeis, estatísticos ou de outra natureza.

A codificação contábil até o décimo algarismo do primeiro código so-
mente poderá ser criada pela Susep. As seguradoras, quando for pre-
ciso, podem criar rubricas a partir do segundo código, ou seja, do dé-
cimo primeiro algarismo.

As classificações e subdivisões iniciais do elenco de contas (até o nível 
de grupo) são as seguintes:

Quadro 15. Classificação das contas do Elenco de Contas

Ativo

1.1 Circulante

1.2 Não circulante

Passivo

2.1 Circulante

2.2 Não circulante

2.4 Patrimônio líquido ou patrimônio social

Resultado

3.1 Operações de seguros

3.2 Operações de resseguros

3.3 Operações de previdência complementar aberta

3.4 Operações de capitalização

3.5 Despesas administrativas

3.6 Resultado financeiro

3.7 Resultado patrimonial

3.8 Ganhos e perdas com ativos não correntes

3.9 Impostos e participações sobre o resultado

Fonte:	Os	autores,	2016.
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Para melhor entendimento, observe o exemplo a seguir:

Quadro 16. Exemplo da codificação do Elenco de Contas  
com classificação por nível

Código da conta Nome Nível

1 Ativo Classe

1.1 Circulante Grupo

1.1.2 Aplicações Subgrupo

1.1.2.6 Quotas de fundos  
de investimentos

Conta

1.1.2.6.1 Vinculadas à cobertura  
de provisões técnicas

Subconta

1.1.2.6.1.1 Quotas de fundos de 
investimentos especialmente 
constituídos

Desdobramento  
da subconta

1.1.2.6.1.1.1 Fundos especialmente 
constituídos - garantidoras 
de planos de benefícios

Segundo desdobramento 
da subconta

1.1.2.6.1.1.1.1 Valor original Terceiro desdobramento 
da subconta

Fonte:	Os	autores,	2016.

O exemplo acima revela uma abertura da codificação estabelecida 
pelo elenco de contas até o oitavo algarismo como forma de realizar o 
registro adequado desse instrumento financeiro específico.

Os lançamentos contábeis serão apresentados neste livro a partir do 
item 3.4 deste capítulo, com base no elenco de contas exigido pelo 
supervisor do mercado. Assim, se o lançamento fosse a débito no des-
dobramento de conta apresentado no Quadro 17, seria demonstrado 
da seguinte forma:
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Quadro 17. Exemplo da codificação do Elenco de Contas com 
Classificação por Nível

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 1.1.2.6.1.1.1.1

Aplicações/Quotas de Fundos de Investimentos/
Vinculadas à Cobertura de Provisões 
Técnicas/Quotas de Fundos de Investimentos 
Especialmente Constituídos/Fundos 
Especialmente Constituídos - Garantidoras de 
Planos de Benefícios/Valor Original (A)

Foram sublinhadas a conta e a subconta para facilitar a percepção do 
evento econômico representado e, ainda, introduzido o código (A) para 
indicar em qual classe o desdobramento se encontra (no caso, no ativo).

3.3.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS  
E CONSOLIDADAS

Segundo o CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
as demonstrações contábeis são relatórios estruturados sobre a po-
sição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da 
entidade. Visam a transmitir informação útil sobre essas questões para 
avaliações e tomadas de decisão econômicas de um grande número 
de usuários, bem como apresentar os resultados da atuação da admi-
nistração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão dos 
recursos que lhe foram confiados.

As demonstrações contábeis podem ser classificadas em individuais 
(entidade individualizada), consolidadas (grupo econômico) ou sepa-
radas, sendo de interesse para esta obra as duas primeiras. Além disso, 
podem ser anuais (abrangem os fatos contábeis de todo o ano) ou in-
termediárias (período-base de levantamento é menor do que um ano).

As demonstrações individuais consideram a companhia de forma 
individualizada, específica, trazendo os ativos, passivos, patrimônio 
líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa dessa companhia. Nes-
se caso, os investimentos em controladas, coligadas, associadas ou 
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joint ventures são apresentados no subgrupo de investimentos por 
meio do método da equivalência patrimonial (MEP).

De acordo com o CPC 21 (R1), a demonstração contábil intermediária 
contém um conjunto completo de demonstrações contábeis (assim 
como descrito no CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis) ou um conjunto de demonstrações contábeis conden-
sadas, de período intermediário, ou seja, recorte temporal inferior 
àquele do exercício social completo.

A Circular Susep n. 517/15 obriga as seguradoras, entidades abertas 
de previdência complementar, sociedades de capitalização e ressegu-
radores locais a elaborar demonstrações contábeis individuais, sejam 
anuais ou intermediárias, contendo:

1) relatório da administração;

2) balanço patrimonial;

3) demonstração do resultado do período;

4) demonstração de resultado abrangente;

5) demonstração das mutações do patrimônio líquido;

6) demonstração dos fluxos de caixa;

7) notas explicativas; e

8) relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis.

No entanto, há diferenças nos meios de publicação e divulgação desses 
relatórios ao público externo.

As demonstrações individuais intermediárias devem ser enviadas em 
formato digital à Susep até o dia 31 de agosto do mesmo exercício.  
A publicação em jornal de grande circulação é facultativa, nesse caso.
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Já as demonstrações individuais anuais devem ser publicadas até o dia 
28 de fevereiro de cada ano e entregues ao órgão oficial da União ou 
do estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja si-
tuada a sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação 
editado na localidade em que está situada a sede da empresa. Além 
disso, deverão igualmente ser enviadas à Susep até o dia 15 de março 
do ano seguinte em formato digital.

Por fim, as demonstrações consolidadas explicitam a situação econô-
mico-financeira de um grupo econômico, em que os ativos, passivos, 
patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controlado-
ra e de suas controladas são apresentados como se fosse uma única 
entidade econômica, uma só companhia. Para isso são realizados pro-
cedimentos de consolidação das demonstrações contábeis individuais 
em consonância com o estabelecido no CPC 36 (R3). A entidade que 
deve apresentar as demonstrações consolidadas é aquela que admi-
nistra uma ou mais controladas (a controladora).

A Circular Susep n. 517/15 obriga as seguradoras, entidades abertas 
de previdência complementar, sociedades de capitalização e ressegu-
radores locais que se enquadrem no conceito de controladora a apre-
sentar demonstrações contábeis consolidadas anuais elaboradas com 
base em pronunciamentos plenamente convergentes com as normas 
internacionais, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e recepcionados pela Susep.

Eventos que provoquem diferenças entre os montantes do patrimô-
nio líquido e do resultado da controladora e do consolidado devem 
ser divulgados em nota explicativa, por meio de uma reconciliação dos 
saldos dessas contas.

Ademais, as seguintes isenções aos CPCs são concedidas pela Circular 
Susep n. 517/15:

a) dispensa da elaboração das demonstrações consolidadas interme-
diárias; e

b) dispensa da publicação de demonstrações consolidadas anuais em 
conjunto com as demonstrações individuais anuais.
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Assim como ocorre com as demonstrações individuais intermediárias, 
a publicação das demonstrações consolidadas anuais é facultativa, 
sendo obrigatório apenas seu envio à Susep em formato digital até o 
dia 15 de março do ano seguinte (mesmo prazo das demonstrações 
individuais anuais).

O envio à Susep das demonstrações em formato digital deve ser rea-
lizado por meio do sítio eletrônico da Susep. Todas as demonstrações 
contábeis enviadas são divulgadas no sítio eletrônico do supervisor, 
com o objetivo ampliar a transparência das empresas que atuam no 
mercado de seguros.

3.3.4 MODELOS DE PUBLICAÇÃO

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas das compa-
nhias do mercado segurador devem atender aos critérios de compa-
rabilidade com os valores relativos ao final do exercício social anterior. 
Assim, seguradoras, EAPCs, sociedades de capitalização e ressegurado-
res locais precisam elaborar suas demonstrações contábeis com duas 
colunas de valores comparáveis, uma relativa ao exercício social cor-
rente e outra relativa ao anterior.

Além disso, o Anexo XI da Circular Susep n. 517/15 estabelece modelos 
de publicação específicos para o balanço patrimonial, as demonstra-
ções do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido e 
de fluxo de caixa.

A intenção do regulador é estabelecer alguma uniformização para as 
demonstrações contábeis elaboradas e publicadas pelas entidades su-
pervisionadas e, consequentemente, aumentar o grau de comparabili-
dade entre as instituições.

A comparabilidade é uma das características qualitativas de melhoria 
das demonstrações contábeis, previstas no Pronunciamento Concei-
tual Básico (R1). Permite que os usuários identifiquem e compreen-
dam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Para atenderem 
ao conceito de utilidade, as demonstrações de uma companhia preci-
sam ser elaboradas de forma que possam ser comparadas ao longo do 
tempo e ainda com diferentes entidades. 
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O normativo da Susep define, ainda, o nível de aglutinação máxima das 
contas para os modelos de publicação referentes ao balanço patrimo-
nial e a demonstração do resultado do exercício, para que nenhuma 
informação seja agregada em um grupo de contas mais abrangente do 
que o estabelecido.

3.3.5 RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO (RA)

No mercado segurador brasileiro, a elaboração e a divulgação do re-
latório de administração (RA) é obrigatória, pois é parte integrante do 
rol de relatórios contidos na publicação das demonstrações individuais 
intermediárias e anuais. O RA deve evidenciar os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos ocorridos no período considerado, os 
investimentos em outras empresas, a política de distribuição de divi-
dendos e de reinvestimentos de lucros, entre outros assuntos.

A Circular Susep n. 517/15 estabelece que o RA deve conter as seguin-
tes informações mínimas:

a) política de reinvestimento de lucros e política de distribuição de 
dividendos;

b) negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tive-
ram influência no desempenho da supervisionada e/ou no resulta-
do do exercício;

c) reformulações societárias, reorganizações societárias e/ou altera-
ções de controle acionário direto ou indireto;

d) declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de preservar, 
até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na 
categoria “mantidos até o vencimento”.

Dessa forma, o RA é um necessário e importante complemento às de-
monstrações contábeis publicadas, pois pode permitir o fornecimento 
de dados e informações adicionais úteis aos usuários em seu julga-
mento e processo de decisão.
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Quadro 18. Modelo de publicação do balanço patrimonial 
 de resseguradores locais

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 20x1 e 20x0 
Seguradora ABC S.A. (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/X1 31/12/X0 Passivo e  
patrimônio líquido 31/12/X1 31/12/X0

Circulante   Circulante   

Disponível   Contas a pagar   

Caixa e bancos   Obrigações a pagar   

Equivalente de caixa   Impostos e encargos 
sociais a recolher

  

Aplicações   Encargos trabalhistas   

Créditos das operações 
com seguros e resseguros

  Empréstimos e 
financiamentos

  

Prêmios a receber   Impostos e 
contribuições

  

Operações com 
seguradoras

  Outras contas  
a pagar

  

Operações com 
resseguradoras

  Débitos de operações 
com seguros e resseguros

  

>	(CONTINUA)

3.3.6 BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial (BP) é a demonstração contábil destinada a evi-
denciar, qualitativa e quantitativamente, em uma data determinada, a 
posição patrimonial e financeira da entidade. Apresenta as contas classi-
ficadas segundo os elementos do patrimônio que registram e agrupadas 
de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira 
da empresa. Portanto, é importante que sejam classificadas ordenada 
e uniformemente, para permitir aos usuários uma adequada análise e 
interpretação da situação patrimonial e financeira, o que, no caso do 
mercado segurador brasileiro, é facilitado pelo modelo de publicação.

A estrutura mínima dessa demonstração contábil é apresentada a 
seguir, a partir da aglutinação máxima de contas, contida no modelo 
de publicação:
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Quadro 18. Modelo de publicação do balanço patrimonial 
 de resseguradores locais

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 20x1 e 20x0 
Seguradora ABC S.A. (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/X1 31/12/X0 Passivo e  
patrimônio líquido 31/12/X1 31/12/X0

Outros créditos 
operacionais

  Prêmios a restituir   

Ativos de resseguro e 
retrocessão

  Operações com 
seguradoras

  

Títulos e créditos a 
receber

  Operações com 
resseguradoras

  

Títulos e créditos a 
receber

  Corretores de 
seguros e resseguros

  

Créditos tributários 
e previdenciários

  Outros débitos 
operacionais

  

Depósitos judiciais 
e fiscais

  Depósitos de terceiros   

Assistência financeira 
a participantes

  Provisões técnicas – 
resseguradoras

  

Outros créditos   Outros débitos   

Outros valores e bens   Instrumentos 
financeiros 
derivativos

  

Bens à venda   Provisões judiciais   

Outros valores     

Empréstimos e 
depósitos compulsórios

    

Despesas antecipadas     

Custos de aquisição 
diferidos

    

Seguros     

Resseguros     

Não circulante   Não circulante   

Realizável a longo prazo   Contas a pagar   

>	(CONTINUAÇÃO)

>	(CONTINUA)
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Quadro 18. Modelo de publicação do balanço patrimonial 
 de resseguradores locais

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 20x1 e 20x0 
Seguradora ABC S.A. (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/X1 31/12/X0 Passivo e  
patrimônio líquido 31/12/X1 31/12/X0

Aplicações   Obrigações a pagar   

Créditos das operações 
com seguros e 
resseguros

  Tributos diferidos   

Prêmios a receber   Empréstimos e 
financiamentos

  

Operações com 
seguradoras

  Outras contas a pagar   

Operações com 
resseguradoras

  Débitos das operações 
com seguros e resseguros

  

Outros créditos 
operacionais

  Operações com 
seguradoras

  

Ativos de resseguro 
e retrocessão

  Operações com 
resseguradoras

  

Títulos e créditos 
a receber

  Corretores de 
seguros e resseguros

  

Títulos e créditos  
a receber

  Outros débitos 
operacionais

  

Créditos tributários 
e previdenciários

  Provisões técnicas – 
resseguradoras

  

Depósitos judiciais 
e fiscais

  Outros débitos   

Assistência 
financeira a 
participantes

  Instrumentos 
financeiros 
derivativos

  

Outros créditos 
operacionais

  Provisões judiciais   

Outros valores e bens   Débitos diversos   

Empréstimos e 
depósitos compulsórios

    

Despesas antecipadas     

>	(CONTINUAÇÃO)

>	(CONTINUA)
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Quadro 18. Modelo de publicação do balanço patrimonial 
 de resseguradores locais

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 20x1 e 20x0 
Seguradora ABC S.A. (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/X1 31/12/X0 Passivo e  
patrimônio líquido 31/12/X1 31/12/X0

Custos de aquisição 
diferidos

    

Seguros     

Resseguros     

Investimentos     

Participações 
societárias

    

Imóveis destinados 
a renda

    

Adiantamento 
para aquisição de 
investimentos

    

Outros 
investimentos

  Patrimônio líquido   

Imobilizado   Capital social   

Imóveis de uso 
próprio

  Aumento/redução de 
capital (em aprovação)

  

Bens móveis   Reservas de capital   

Outras imobilizações   Reservas de reavaliação   

Intangível   Reservas de lucros   

Ágio na transferência 
de carteira

  Ajuste de avaliação 
patrimonial

  

Outros intangíveis   Lucros ou prejuízos 
acumulados

  

Diferido (*)   (-) Ações em tesouraria 
(**)

  

Total do ativo   Total do passivo e do 
patrimônio líquido

  

Notas:	*Subgrupo	usado	apenas	para	apresentação	de	saldo	restante	não	 transferido.	**Subgrupo	
apresentado	como	redutor	do	saldo	da	conta	de	patrimônio	líquido	de	onde	saíram	os	recursos	para	
sua	aquisição.	Fonte:	Adaptado	do	Anexo	XI	da	Circular	Susep	n.	517/15.

>	(CONTINUAÇÃO)
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Além de contemplar grupamentos de contas comuns nos mercados 
em geral, outros característicos do mercado de seguros são notados 
no Quadro 18. A seguir definiremos resumidamente cada termo es-
pecífico com direcionamento para as operações de resseguro e retro-
cessão. Alguns termos usados nas definições podem ser encontrados 
no glossário ao final do livro. Mais detalhes sobre as demais contas 
podem ser obtidos nas outras obras da coletânea.

ATIVO

• Créditos das operações com seguros e resseguros – montantes a 
receber de prêmios dos segurados e direitos provenientes de ope-
rações com outras seguradoras (operação de cosseguro) e ressegu-
radores (operação de resseguro e retrocessão), inclusive direitos 
de receber caixa devido aos pagamentos de sinistros já efetuados 
(sinistros pagos). 

• Ativos de resseguro e retrocessão – direitos oriundos dos contratos 
de resseguro (BP da seguradora) e retrocessão (BP do ressegurador) 
relacionados aos riscos a decorrer e sinistros ocorridos ainda não li-
quidados com os segurados (sinistros pendentes de pagamento).

• Custos de aquisição diferidos – montantes desembolsados pela 
seguradora ou pelo ressegurador para angariação de negócios 
(como por exemplo, o valor pago a título de comissão de correta-
gem) para os quais é possível estabelecer uma relação ao mesmo 
tempo direta (alocação direta, sem critério de rateio) e incremen-
tal (surgem apenas no momento em que uma unidade adicional é 
produzida) com uma apólice/bilhete/certificado/título específico. 
Esses custos de aquisição são reconhecidos no ativo e apropria-
dos ao resultado como despesa na mesma proporção do reconhe-
cimento das receitas relacionadas.

PASSIVO

• Débitos de operações com seguros e resseguros – montantes a 
restituir aos segurados e a liquidar de operações com outras segu-
radoras, resseguradores e corretores.
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• Provisões técnicas – Resseguradores – passivos técnicos de constitui-
ção obrigatória que têm como objetivo a garantia da estabilidade eco-
nômico-financeira dos resseguradores, uma vez que são exigidos ati-
vos para garantir essas obrigações (ativos garantidores). As provisões 
técnicas das operações de resseguro dos resseguradores locais e de 
retrocessão destes e das seguradoras são segregadas no BP pelos tipos 
de provisão (provisão de prêmios não ganhos, provisão matemática de 
benefícios a conceder ou concedidos, provisões de sinistros a liquidar, 
provisões de sinistros ocorridos e não avisados, outras provisões).

3.3.6.1 Classificação no Circulante e no Não Circulante

Na escrituração das operações de resseguro e retrocessão, os ressegu-
radores locais também precisam seguir os pronunciamentos contábeis 
emitidos pelo CPC e recepcionados pela Susep.

Nesse sentido, as entidades devem apresentar os ativos circulante e não 
circulante e os passivos circulante e não circulante em grupos de contas 
separados no balanço patrimonial, conforme CPC 26 (R1). No circulante 
serão registrados os montantes esperados de recuperação ou liquidação 
até o fim do exercício subsequente. No caso do não circulante, os montan-
tes esperados para o período após o término do exercício seguinte.

Nada impede que essa segregação seja atualizada mais tempestivamen-
te, pois a Circular Susep n. 517/15 determina que seguradoras e resse-
guradores locais realizem a revisão dos valores inscritos no ativo e no 
passivo circulante no mínimo a cada data de elaboração das demons-
trações contábeis (junho e dezembro).

A partir dessa revisão, as companhias devem agrupar no circulante os 
montantes cujos vencimentos não ultrapassam o prazo de 12 meses 
subsequentes à respectiva data-base, e no não circulante, aqueles cujos 
vencimentos excedem esse prazo.

Se houver ativos e/ou passivos sem vencimento, como, por exemplo, as 
quotas de fundos de investimento, a administração deve divulgar em nota 
explicativa os critérios e premissas adotados para a classificação em circu-
lante ou não circulante. Os ativos mantidos essencialmente com o propó-
sito de negociação são considerados na categoria circulante.
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3.3.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma forma estrutura-
da de se evidenciar as receitas auferidas e as despesas incorridas dentro 
de um período (exercício social), de modo a explicar como o resultado 
líquido foi gerado. Esse resultado pode ser positivo (lucro) ou negativo 
(prejuízo) e considera os itens normais da operação, os tributos sobre o 
lucro e as participações no lucro concedidas a não acionistas. Por isso, 
se houver lucro, este pode ser chamado de lucro dos acionistas e será 
destinado conforme regras societárias. Em caso de prejuízo do exercício, 
poderá ser absorvido por reserva própria ou transferido para conta de 
prejuízos acumulados no patrimônio líquido da empresa que, em última 
análise, pertence aos acionistas ou é distribuído como dividendo.

O exemplo de DRE a seguir demonstra as contas mínimas a serem 
apresentadas pelo ressegurador, de acordo com o estabelecido no 
modelo de publicação:

Quadro 19. Modelo de Publicação da DRE – Ressegurador

Demonstração dos resultados - 
Exercícios findos em 31 de dezembro  

de 20x1 e 20x0 - Ressegurador ABC S.A. 
(Em milhares de reais, exceto o lucro 

líquido por ação)

Nota 
Explicativa 31/12/X1 31/12/X0

Prêmios Emitidos    

Prêmios de Resseguros    

Retrocessões Aceitas    

Sucursais no Exterior    

(+/-) Variações das Provisões Técnicas    

(=) Prêmios Ganhos    

(-) Sinistros Ocorridos    

(-) Custos de Aquisição    

(-) Outras Receitas e  
Despesas Operacionais    

(+) Resultado com Retrocessão    

>	(CONTINUA)
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Quadro 19. Modelo de Publicação da DRE – Ressegurador

Demonstração dos resultados - 
Exercícios findos em 31 de dezembro  

de 20x1 e 20x0 - Ressegurador ABC S.A. 
(Em milhares de reais, exceto o lucro 

líquido por ação)

Nota 
Explicativa 31/12/X1 31/12/X0

Receita com Retrocessão    

Receita com Participação nos Lucros    

Despesa com Retrocessão    

Salvados e Ressarcimento  
ao Retrocessionário    

Outros Resultados com Operação  
de Retrocessão    

(-) Despesas Administrativas    

(-) Despesas com Tributos    

(+) Resultado Financeiro    

(+) Receitas Financeiras    

(-) Despesas Financeiras    

(+) Resultado Patrimonial    

(=) Resultado Operacional    

(+) Ganhos ou Perdas com Ativos  
Não Correntes    

(+) Resultado Antes dos Impostos  
e Participações    

(-) Imposto de Renda    

(-) Contribuição Social    

(-) Participações sobre o Lucro    

(=) Lucro Líquido / Prejuízo    

(/) Quantidade de Ações    

(=) Lucro Líquido / Prejuízo por Ação    

Fonte:	Adaptado	do	Anexo	XI	da	Circular	Susep	n.	517/15.

>	(CONTINUAÇÃO)
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Como se verifica no Quadro 19, a estrutura da DRE para ressegurado-
res também possui alguns grupamentos comuns e outros específicos 
das operações de resseguro e retrocessão. 

Por questões de objetividade, procederemos à conceituação simplifi-
cada apenas dos grupamentos específicos.

• Prêmios de resseguros – receitas de prêmios dos resseguradores 
registradas pelo valor efetivo (contratos não proporcionais) ou 
inicialmente pelo valor estimado e posteriormente ajustadas, no 
momento da prestação de contas, pelo prêmio efetivo (contratos 
proporcionais). Cabe destacar que, segundo o Anexo XI da Circular 
Susep n. 517/15, o prêmio de resseguro é apresentado na DRE de 
modo líquido da comissão de resseguro, pelo fato de esta ser regis-
trada em conta redutora do prêmio. 

• Retrocessões aceitas – receitas de prêmios de retrocessões aceitas 
registradas por resseguradores na condição de retrocessionário, 
no contrato de retrocessão. São registradas pelo valor efetivo ou 
inicialmente por estimativa (prêmio estimado) e posteriormente 
ajustadas no momento da prestação de contas, para refletir o efe-
tivamente aceito (prêmio efetivo).

• Receita com retrocessão – receitas registradas pelos ressegurado-
res na condição de cedente em contratos de retrocessão. A maior 
parte dessas receitas são relativas às recuperações de sinistros liga-
das a riscos cedidos aos retrocessionários.

• Receita com participação nos lucros – receita registrada pelos res-
seguradores na condição de cedente em contrato de retrocessão. 
Trata-se de bonificação adicional paga ao ressegurador (cedente), 
geralmente no final do contrato, quando este apresenta resultado 
melhor do que o esperado.

• Despesa com retrocessão – despesas registradas pelos resse-
guradores na condição de cedente em contratos de retrocessão.  
A maior parte dessas despesas está associada aos prêmios cedidos 
em retrocessão para retrocessionários.
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• Salvados e ressarcimento ao retrocessionário – despesas registra-
das pelos resseguradores na condição de cedente em contratos de 
retrocessão. Referem-se aos salvados e ressarcimentos obtidos jun-
tos aos seguradores, mas que devem ser repassados aos retroces-
sionários na medida do risco transferido a estes.

É importante ressaltar que, de acordo com as normas internacionais emi-
tidas pelo CPC, a DRE deveria ser iniciada pelo grupamento de prêmios 
ganhos, uma vez que os prêmios emitidos e a variação das provisões téc-
nicas não atendem aos conceitos de receita e despesa previstos na Es-
trutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Fi-
nanceiro, inclusive quanto ao cumprimento do regime de competência.

Mesmo que os prêmios emitidos sejam tradicionalmente usados para 
medir a força operacional do mercado segurador/ressegurador, trata-
-se de item que atende tão somente à ideia de faturamento, e não de 
receita contábil, uma vez que seu lançamento não exige a decorrência 
do prazo de prestação da cobertura do risco.

Nesse sentido, entendemos que o mais adequado seria que os prêmios 
emitidos fossem apresentados apenas em nota explicativa, por meio do 
detalhamento dos prêmios ganhos apresentados na DRE, assim como 
já ocorre com outras contas dessa demonstração, o que em nada im-
pactaria a análise do mercado.

3.3.8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A demonstração do resultado abrangente (DRA) foi uma inovação intro-
duzida pelo normativo contábil CPC 26 – Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis, recepcionado pela Susep, com o objetivo de evidenciar 
itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não 
são reconhecidos na DRE por exigência ou permissão de pronuncia-
mentos contábeis específicos. Os componentes dos outros resultados 
abrangentes incluem:

a) variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente;

b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício 
definido reconhecidos;
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c) ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contá-
beis de operações no exterior;

d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis 
para venda; 

e) parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de 
hedge em operação desse tipo para fluxo de caixa.

A seguradora ou o ressegurador que não apresentar as transações aci-
ma listadas no período de reporte não é obrigada a fazê-lo com a DRA 
(art. 7º da Circular Susep n. 517/15), devendo apenas destacar esse 
fato nas notas explicativas às demonstrações contábeis.

A DRA pode ser apresentada de duas formas:

a) uma única demonstração do resultado do período e de outros 
resultados abrangentes, com a demonstração do resultado e, em 
seguida, os outros resultados abrangentes apresentados em duas 
seções; e

b) demonstração do resultado do período e de outros resultados 
abrangentes de forma separada, com esta última se iniciando pelo 
resultado do período (ou lucro líquido do período).

A Revisão de Pronunciamentos Técnicos n. 08 trouxe uma importante 
modificação na estrutura de apresentação da DRA. Os outros resulta-
dos abrangentes devem ser segregados da seguinte forma:

a) outros resultados abrangentes, exceto os citados no item “b” 
abaixo, classificados por natureza e agrupados em contas que:

(i) não serão reclassificados subsequentemente para o resultado 
do período; e

(ii) serão reclassificados subsequentemente para o resultado do 
período, quando condições específicas forem atendidas;

b) participação em outros resultados abrangentes de coligadas e 
empreendimentos controlados em conjunto contabilizados pelo 
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método da equivalência patrimonial, separadas pela participação 
nas contas que:

(i) não serão reclassificadas subsequentemente para o resultado 
do período; e

(ii) serão reclassificadas subsequentemente para o resultado do 
período, quando condições específicas forem atendidas.

A separação introduzida em itens que serão reclassificados posterior-
mente ao resultado e itens que não o serão deve ser realizada a partir 
dos pronunciamentos que exigiram ou permitiram o reconhecimento 
desses resultados abrangentes no PL.

A Figura 12 traz um modelo de apresentação de DRA de forma separada:

Figura 12. Exemplo de Apresentação Separada da DRA

Demonstrações dos resultados abrangentes para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014  
(Em milhares de reais)

Dezembro 
de 2015

Dezembro 
de 2014

Lucro líquido do exercício 563.747 403.656

Outros resultados abrangentes (11.638) (8.391)

Itens que serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado do exercício:

Ajustes de títulos e valores mobiliários (22.179) (4.891)

Efeitos tributários 10.419 1.956

Ajustes de títulos e valores mobiliários - controladas (5.807) (1.061)

Efeitos tributários 2.262 425

Ajustes acumulados de conversão/outros 3.667 (4.820)

Total dos resultados abrangentes para o exercício, 
líquido de efeitos tributários

552.109 395.265

As	notas	explicativas	da	administração	são	parte	integrante	das	demostrações	financeiras.

Fonte:	Demonstrações	Contábeis	do	Exercício	de	2015	da	Porto	Seguro	Companhia	de	Seguros	Gerais	
S.A.	SUSEP.	Site.	Disponível	em:	<http://ri.portoseguro.com.br/portoseguro/web/download_arquivos.
asp?id_arquivo=4F33A266-C441-4EC6-BE30-ECF811401915.>.	Acesso	em:	31	mar.	2016.
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3.3.9 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL) fornece 
a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas que 
compõem o patrimônio líquido (PL), permite a visualização do fluxo de 
uma conta para outra e indica a origem e o valor de cada acréscimo ou 
diminuição no PL durante o exercício. Trata-se, portanto, de informa-
ção complementar aos demais dados constantes do balanço patrimo-
nial e da demonstração do resultado do exercício.

O CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis define as 
informações mínimas que devem conter na DMPL, a saber:

a) o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o 
montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora 
e o montante correspondente à participação de não controladores;

b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação 
retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, conforme CPC 23 
– Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro;

c) para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do sal-
do no início e no final do período, demonstrando-se separadamen-
te as mutações decorrentes:

i. do resultado líquido;
ii. de cada item dos outros resultados abrangentes; e
iii. de transações com os proprietários realizadas na condição de 

proprietário, demonstrando separadamente suas integraliza-
ções e as distribuições realizadas, bem como trazendo modi-
ficações nas participações em controladas que não implicaram 
perda do controle.

O Anexo XI da Circular Susep n. 517/15 estabelece o modelo de publica-
ção da DMPL a ser utilizado por seguradoras e resseguradores, segundo 
Quadro 20 a seguir:
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3.3.10 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa (DFC) tem como objetivo forne-
cer informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em 
dinheiro, de uma empresa, ocorridos dentro de um período determi-
nado. Auxilia, portanto, os usuários das demonstrações contábeis na 
análise da capacidade de geração de caixa e equivalente de caixa e da 
necessidade de utilização desses fluxos.

Conjuntamente com as outras demonstrações contábeis, a DFC permi-
te que os usuários da informação avaliem aspectos como:

a) capacidade de geração de fluxos futuros líquidos positivos de caixa;

b) capacidade de honrar seus compromissos (fornecedores, dividen-
dos, empréstimos obtidos, etc.);

c) a liquidez, a solvência e o desempenho financeiro;

d) a taxa de conversão de lucro em caixa;

e) o grau de precisão das estimativas passadas em caixa; e

f) os efeitos das transações de investimento e de financiamento.

A DFC classifica os recebimentos e pagamentos de caixa em três ativi-
dades: operacionais, de investimentos e de financiamento. A classifi-
cação dos recebimentos e pagamentos de caixa relaciona-se com natu-
reza da transação que lhe dá origem. Essa natureza da transação deve 
levar em consideração a intenção subjacente para fins de classificação. 

O Anexo XI da Circular Susep n. 517/15 define os modelos de publica-
ção de DFC elaboradas pelo método direto e indireto a serem utiliza-
dos pelas seguradoras, conforme Quadros 21 e 22 a seguir:
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Quadro 21. Modelo de publicação da DFC – Método direto

Demonstração de fluxo de caixa – Método direto – 
exercícios findos em 31 de dezembro de 20x1 e 20x0 
– Ressegurador ABC S.A. (Em milhares de reais)

31/12/X1 31/12/X0

Atividades operacionais   

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições 
de previdência e taxas de gestão e outras   

Recuperações de sinistros e comissões   

Outros recebimentos operacionais  
(salvados, ressarcimentos e outros)   

Pagamentos de sinistros, benefícios,  
resgates e comissões   

Repasses de prêmios por cessão de riscos   

Pagamentos de despesas com operações 
de seguros e resseguros   

Pagamentos de despesas e obrigações   

Pagamento de indenizações e despesas  
em processos judiciais   

Outros pagamentos operacionais  
– Recebimentos de juros e dividendos   

Constituição de depósitos judiciais   

Resgates de depósitos judiciais   

Pagamentos de Participações nos resultados   

Caixa gerado/(consumido) pelas operações   

Impostos e contribuições pagos:   

Juros pagos   

Investimentos financeiros:   

Aplicações   

Vendas e resgates   

Caixa líquido gerado/(consumido) 
nas atividades operacionais   

>	(CONTINUA)
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Quadro 21. Modelo de publicação da DFC – Método direto

Demonstração de fluxo de caixa – Método direto – 
exercícios findos em 31 de dezembro de 20x1 e 20x0 
– Ressegurador ABC S.A. (Em milhares de reais)

31/12/X1 31/12/X0

Atividades de investimento   

Recebimento pela venda:   

Investimentos   

Imobilizado   

Intangível   

Pagamento pela compra:   

Investimentos   

Imobilizado   

Intangível   

Caixa líquido gerado/(consumido)  
nas atividades de investimento   

Atividades de financiamento   

Aumento de capital   

Redução de capital   

Distribuição de dividendos e juros  
sobre o capital próprio   

Aquisição das próprias ações   

Venda das próprias ações   

Aquisição de empréstimos   

Pagamento de empréstimos (exceto juros)   

Outros   

Caixa líquido gerado/(consumido)  
nas atividades de financiamento   

Aumento/(redução) líquido(a)  
de caixa e equivalentes de caixa   

Caixa e equivalentes de caixa no início do período   

Caixa e equivalentes de caixa no final do período   

Fonte:	Adaptado	do	Anexo	XI	da	Circular	Susep	nº	517/15.

>	(CONTINUAÇÃO)



3	|	CONTABILIDADE	APLICADA	AOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 135

Quadro 22. Modelo de publicação da DFC – Método indireto 

Demonstração de fluxo de caixa – Método indireto – 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 20x1 e 20x0 
– Ressegurador ABC S.A. (Em milhares de reais)

31/12/X1 31/12/X0

Atividades operacionais

Lucro líquido do período

Ajustes para:

Depreciação e amortizações

Perda (reversão de perdas) por redução  
ao valor recuperável dos ativos

Variação no valor justo de propriedades  
para investimento

Perda (ganho) na alienação de imobilizado  
e intangível

Resultado de equivalência patrimonial

Outros ajustes

Variação nas contas patrimoniais:

Ativos financeiros

Créditos das operações de seguros e resseguros

Créditos das operações de  
previdência complementar

Créditos das operações de capitalização

Ativos de resseguro

Créditos fiscais e previdenciários

Ativo fiscal diferido

Depósitos judiciais e fiscais

Despesas antecipadas

Custos de aquisição diferidos

>	(CONTINUA)
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Quadro 22. Modelo de publicação da DFC – Método indireto 

Demonstração de fluxo de caixa – Método indireto – 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 20x1 e 20x0 
– Ressegurador ABC S.A. (Em milhares de reais)

31/12/X1 31/12/X0

Outros ativos

Impostos e contribuições

Outras contas a pagar

Débitos de operações com seguros e resseguros

Depósitos de terceiros

Provisões técnicas – seguros e resseguros

Provisões judiciais

Outros passivos

Caixa gerado/(consumido) pelas operações

Juros pagos

Juros recebidos

Recebimento de dividendos e juros  
sobre capital próprio

Imposto sobre o lucro pagos

Caixa líquido gerado/(consumido)  
nas atividades operacionais

Atividades de investimento

Recebimento pela venda:

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Pagamento pela compra:

Investimentos

>	(CONTINUAÇÃO)

>	(CONTINUA)
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Quadro 22. Modelo de publicação da DFC – Método indireto 

Demonstração de fluxo de caixa – Método indireto – 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 20x1 e 20x0 
– Ressegurador ABC S.A. (Em milhares de reais)

31/12/X1 31/12/X0

Imobilizado

Intangível

Caixa líquido gerado/(consumido)  
nas atividades de investimento

Atividades de financiamento

Aumento de capital

Redução de capital

Distribuição de dividendos e juros  
sobre o capital próprio

Aquisição das próprias ações

Venda das próprias ações

Aquisição de empréstimos

Pagamento de empréstimos (exceto juros)

Outros

Caixa líquido gerado/(consumido)  
nas atividades de financiamento

Aumento/(redução) líquido(a)  
de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

Fonte:	Adaptado	do	Anexo	XI	da	Circular	Susep	nº	517/15.

>	(CONTINUAÇÃO)
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3.3.11 NOTAS EXPLICATIVAS

As notas explicativas (NE) têm como objetivo principal fornecer as in-
formações adicionais necessárias ao entendimento da situação patri-
monial e do desempenho obtido pela companhia que divulga as de-
monstrações contábeis. Ainda, serve para menção de fatos que podem 
alterar futuramente o patrimônio.

Fazem parte do conjunto completo das demonstrações contábeis e de-
vem compreender um resumo das políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Podem ser apresentadas nas formas 
descritiva ou de quadros analíticos.

Por essa razão, as notas divulgadas pelo mercado segurador devem:

a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demons-
trações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas; 

b) divulgar as informações requeridas no artigo 156 da Circular Susep 
n. 517/15 e nos pronunciamentos técnicos, interpretações e orien-
tações do CPC referendados pela Susep; e

c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas de-
monstrações contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão.

No contexto da convergência às normas internacionais de contabilida-
de, as demonstrações contábeis devem auxiliar o usuário no entendi-
mento acerca dos montantes, prazos e incertezas dos fluxos de caixa 
futuros da companhia.

Essas normas são baseadas em princípios e permitem uma série de 
julgamentos da administração quanto à escolha de práticas contábeis 
que podem afetar o desempenho futuro da companhia e os retornos 
esperados pelos acionistas.

Esses fatores fazem com que os esclarecimentos adicionais contidos nas 
notas explicativas sejam de fundamental importância para o entendi-
mento mais amplo das demonstrações contábeis publicadas por qual-
quer empresa que aplique as normas internacionais de contabilidade.
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No mercado segurador, essa relevância é ampliada por fatores que en-
volvem a manutenção da solvência da empresa e as estimativas com-
plexas e significativas da Ciência Atuarial. A seguradora deve conseguir 
honrar os compromissos futuros assumidos junto aos segurados e as-
sim contribuir para a estabilidade do sistema financeiro e da economia 
em geral. As estimativas para uma seguradora ou um ressegurador são 
críticas quanto à repercussão na situação patrimonial e no desempe-
nho, pois o próprio negócio é baseado na assunção de riscos, que, por 
definição, precisam ser estimados em termos de ocorrência (frequên-
cia) e de impacto financeiro (severidade).

Diante da relevância das notas explicativas e a similaridade na divulga-
ção entre os diversos segmentos (seguro, resseguro, previdência com-
plementar e capitalização), considera-se oportuno ao leitor consultar o 
tópico 3.5 da primeira obra desta coletânea, que trata dos contratos de 
seguro com cobertura de risco em repartição simples. No item foram 
esclarecidos aspectos exclusivos das exigências mínimas de divulgação 
do supervisor do mercado com exemplos de casos reais de divulgação 
e esclarecimentos didáticos.

3.3.12 RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

As seguradoras e os resseguradores devem solicitar que o auditor in-
dependente produza, separadamente, relatórios sobre as demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas elaboradas.

No caso das demonstrações individuais a opinião deve considerar a 
adequação às práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às insti-
tuições autorizadas a funcionar pela Susep, ou seja, as normas básicas 
e as normas recepcionadas contidas na Circular Susep n. 517/15.
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Há um exemplo na Figura 13:

Figura 13. Parágrafo de Opinião sem Ressalvas do Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Munich Re do Brasil Resseguradora S.A. em 31 
de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira consolidada da Munich Re do Brasil Resseguradora S.A. e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2015, o desempenho consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP.

Fonte:	Demonstrações	Contábeis	 Individuais	do	Exercício	de	2015	da	Munich	Re	do	Brasil	Ressegu-
radora	S.A.	SUSEP.	Site.	Disponível	em:	<http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arqui-
vos-demonstracoes-anuais/2015-12/MunichReDoBrasilResseguradoraSA-37729-DO-201512.pdf>.	
Acesso	em:	30	jul.	2016.

Já a opinião do auditor sobre as demonstrações consolidadas deve 
considerar a adequação aos pronunciamentos plenamente convergen-
tes com as normas internacionais (IFRS), emitidos pelo CPC e recepcio-
nados pela Susep.
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Há um exemplo na Figura 14:

Figura 14. Parágrafo de Opinião sem Ressalvas do Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas anteriormente 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da AXA Corporate Solutions Brasil e 
América Latina Resseguros S.A.  e sua controladora em 31 de dezembro de 
2015, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 

Fonte:	Demonstrações	Contábeis	Consolidadas	do	Exercício	de	2015	da	Axa	Corporate	Solutions	Brasil	
e	América	Latina	Resseguros	S.A.	SUSEP. Site.	Disponível	em:	<http://www.susep.gov.br/setores-su-
sep/cgsoa/coaso/arquivos-demonstracoes-consolidadas/2015-12/AxaCorporateSolutionsBrasilEAme-
ricaLatinaRessegurosSA-36099-CO-201512.pdf	>.	Acesso	em:	30	jul.	2016.

Para melhor entendimento sobre a responsabilidade do auditor, a 
importância do seu trabalho, as exigências para atuação no mercado 
supervisionado pela Susep, a necessidade de estar e se manter inde-
pendente e os relatórios que são produzidos, o leitor pode consultar o 
capítulo 4 da primeira obra desta coletânea, que trata dos contratos de 
seguro com cobertura de risco em repartição simples.

3.4 Reconhecimento Inicial e Mensuração Subsequente 
das Principais Operações

Até o ano de 2007, o monopólio do resseguro, operado pelo IRB-Brasil, 
facilitava a regulação e a supervisão. Como existia apenas um super-
visionado estatal, o que lhe conferia maiores garantias de solvência, 
não havia a necessidade de normas que padronizassem as operações 
de resseguros. Com a abertura do mercado de resseguro, promovida 
pela Lei Complementar n. 126/07, novos resseguradores passaram a 
subscrever os contratos de resseguro no Brasil. A partir daí, tornou-
-se necessário que um normativo específico padronizasse o registro  
contábil das operações de resseguros para propiciar a comparabilidade 
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das informações dos resseguradores e, assim, dar condições para o tra-
balho de supervisão da Susep.

Essa lacuna normativa foi suprida pela entrada em vigor da Circu-
lar Susep n. 474/13 (que teve seu texto inteiramente mantido pela 
atual Circular n. 517/15), com vigência programada para 2015. Com 
isso, as demonstrações contábeis intermediárias de 2015 dos resse-
guradores locais deveriam passar a adotar os procedimentos para 
o registro contábil dos prêmios de resseguro estabelecidos nessa 
norma. A regulação específica do registro contábil dos prêmios de 
resseguro se mostrou fundamental em um primeiro momento, ten-
do em vista que os resseguradores locais adotavam, até então, me-
todologias distintas: uns por regime de caixa e outros por compe-
tência, o que levava à incomparabilidade entre as demonstrações 
financeiras desses resseguradores. 

A Circular Susep n. 517/15, em seus artigos 226 a 232, definiu alguns 
princípios fundamentais. Esses princípios podem ser aplicados, no que 
couber, ao registro do contrato de retrocessão. São eles:

a) definições

• aceitação do contrato: momento em que a cedente e o resse-
gurador, seja de forma direta ou por meio de corretor de resse-
guro, responsabilizam-se, de maneira formalizada ou não, pela 
existência do contrato de resseguro; e

• acordo entre as partes: momento em que as partes concordam 
com as bases técnicas envolvidas. 

b) reconhecimento inicial

• a seguradora, a EAPC e o ressegurador local deverão reconhe-
cer contabilmente o prêmio de resseguro de acordo com as ca-
racterísticas de cada tipo de contrato.

i) contratos não proporcionais e facultativos
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• os prêmios dos contratos automáticos não proporcionais e fa-
cultativos deverão ser reconhecidos no início de vigência ou no 
momento da sua aceitação, o que primeiro ocorrer, pelo valor 
do prêmio acordado contratualmente; e

• os prêmios adicionais referentes a ajustes posteriores ao início 
do contrato deverão ser reconhecidos no momento do acordo 
entre as partes. 

 ii)  contratos proporcionais

• as cedentes deverão reconhecer os prêmios dos contratos pro-
porcionais pelo valor de cada risco a ser repassado, na propor-
ção de sua cessão;

• os resseguradores e retrocessionáriosdeverão reconhecer os 
prêmios dos contratos automáticos proporcionais pelo valor 
estimado informado pela cedente;

• os resseguradores locais e retrocessionários poderão aplicar fa-
tor de corte nos valores estimados de prêmios, de acordo com 
estudo específico elaborado pelo ressegurador; 

• o prêmio deverá ser apropriado por todos os meses do período 
de vigência do contrato; 

• os resseguradores locais e retrocessionários poderão utilizar es-
timativas de sazonalidade para o rateio, conforme estudo pró-
prio elaborado; 

• os resseguradores locais e retrocessionários deverão ajustar os 
prêmios estimados já reconhecidos, assim que obtiverem infor-
mações sobre os prêmios efetivos; e

• os estudos mencionados acima deverão ser mantidos atualizados 
e à disposição da Susep e dos auditores independentes, em mídia 
digital e, quando solicitados, ser entregues no prazo máximo de 
cinco dias úteis, contados da data do recebimento da solicitação. 
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c) diferimento

• os prêmios de resseguro/retrocessão deverão ser diferidos ao 
longo dos prazos a decorrer do contrato. 

• as cedentes deverão diferir os prêmios dos contratos automáti-
cos e facultativos proporcionais pelo prazo de vigência do risco. 

• os prazos a decorrer dos contratos de resseguro poderão ser 
superiores à vigência contratual estabelecida, de acordo com as 
características de cada tipo de contrato.

d)  alocação dos prêmios

• os prêmios de resseguro/retrocessão deverão ser alocados en-
tre os ramos ou grupo de ramos abrangidos pelo contrato, de 
acordo com a exposição de prêmios estimada pela cedente.

Além da edição da circular, a Susep emitiu orientação específica sobre 
o registro contábil das operações de resseguros e uma sugestão de 
contabilização detalhada para os resseguradores locais, como forma 
de facilitar o entendimento do tema. Ambos os documentos serão de-
talhados em tópicos específicos neste capítulo.

Vimos que, naquilo que não contrariar a normatização contábil defini-
da pelo CNSP e pela Susep, que inclui elenco de contas e modelos de 
publicação, a escrituração das operações deve seguir não só as normas 
estabelecidas pelo CPC como também os princípios de contabilidade 
estabelecidos pelo CFC.

Entre estes encontra-se o princípio da competência que, como des-
crito anteriormente, prevê que o reconhecimento dos efeitos das 
transações e outros eventos ocorram nos períodos a que se referem, 
sem que se leve em conta o momento do recebimento ou pagamento. 
Ademais, esse princípio pressupõe a simultaneidade da confrontação 
de receitas e de despesas correlatas, a fim de se apurar o resultado do 
período. Por fim, a circular Susep vigente estabelece que as receitas e 
despesas sejam registradas no período em que ocorrem, observado o 
regime de competência.
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Os aspectos mais relevantes sobre o princípio da competência aplica-
do ao registro contábil das operações de resseguro dizem respeito à 
apropriação da receita dos prêmios, das comissões, dos ativos e das 
provisões técnicas relacionadas aos contratos de resseguro.

Nos tópicos a seguir apresentaremos a contabilização das principais 
operações relacionadas ao registro contábil dos contratos de ressegu-
ro dos resseguradores locais e das cedentes. Não é pretensão deste 
livro esgotar todos os lançamentos possíveis, mas apenas esclarecer a 
função e o funcionamento de determinadas contas do elenco contido 
no Anexo X da Circular Susep n. 517/15, a partir dos eventos econômi-
cos mais relevantes da cedente e do ressegurador local.

É importante notar que os lançamentos estão apresentados conforme 
modelo abaixo:

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/
Desdobramentos da subconta Valor

D XXXXXXX Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta (A, P ou R)

Esclarecimento 
da mensuração

C XXXXXXX Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta (A, P ou R)

Esclarecimento 
da mensuração

Neste modelo, a primeira coluna indica se a conta está sendo debitada 
(D) ou creditada (C), e a segunda coluna elenca a sequência de sub-
grupo, conta, subconta e respectivos desdobramentos da subconta, 
conforme elenco de contas encontrado no Anexo X da Circular Susep 
n. 517/15. Assim, caso o lançamento contábil seja realizado no des-
dobramento de conta abaixo, a sequência seria a que se encontra em 
seguida ao quadro:
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Código da conta Nome Tipo

1 Ativo Classe

1.1 Circulante Grupo

1.1.2 Aplicações Subgrupo

1.1.2.6 Quotas de fundos de investimentos Conta

1.1.2.6.1 Vinculadas à cobertura  
de provisões técnicas Subconta

1.1.2.6.1.1 Quotas de fundos de investimentos 
especialmente constituídos

Desdobramento 
da subconta

1.1.2.6.1.1.1 Fundos especialmente constituídos – 
garantidoras de planos de benefícios

Segundo 
desdobramento 
da subconta

1.1.2.6.1.1.1.1 Valor original
Terceiro 
desdobramento 
da subconta

Subgrupo/Conta/Subconta/Desdobramentos da subconta

Aplicações/Quotas de fundos de investimentos/Vinculadas à cobertura 
de provisões técnicas/Quotas de fundos de investimentos especialmente 
constituídos/Fundos especialmente constituídos – Garantidoras de planos 
de benefícios/Valor original (A)

É comum que os livros didáticos apresentem apenas uma nomenclatura 
de conta simples (sem desdobramentos), porém, se essa didática fosse 
adotada neste livro, não auxiliaria o leitor na resolução de casos reais e 
no entendimento das demonstrações contábeis. Além disso, foram sub-
linhadas a conta e a subconta contábeis, a fim de facilitar a visualização 
do evento que está sendo analisado. Ainda, ao lado dessas contas há 
uma legenda para os elementos das demonstrações contábeis (ativo, 
passivo ou resultado – receita e despesa), de modo que foram usados 
os códigos (A) para ativo, (P) para passivo e (R) para resultado, ou seja, 
receitas ou despesas, a depender do lançamento. Os códigos (A(-)) e (P(-)) 
foram usados para identificar as contas retificadoras. Por fim, na tercei-
ra coluna são apresentados os valores (mensuração) dos lançamentos 
a débito ou a crédito. Quando os lançamentos a débito e a crédito ti-
verem igual valor, haverá apenas uma observação sobre a mensuração.
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Na prática, a contabilização das operações de resseguro e de retro-
cessão pelas cedentes e pelos resseguradores é ainda mais complexa 
do que o apresentado nesta obra, pois o registro das coberturas deve 
ser efetuado nos respectivos grupos de ramos, conforme codificação 
apresentada em norma específica (Circular Susep n. 535/16). Isso sig-
nifica que o contador de uma seguradora ou ressegurador local, ao 
se deparar com o contrato de resseguro ou retrocessão para a con-
tabilização, precisará dividir os diversos componentes do contrato de 
acordo com as coberturas e grupos de ramos contratados. Com isso, 
tornam-se muito importantes os sistemas de informação usados nas 
companhias seguradoras, de modo a automatizar o processo de escri-
turação a partir dos eventos econômicos ocorridos e cadastrados pelas 
diversas áreas da empresa. 

Os contratos de resseguro, em sua maioria, abrangem diversos ramos 
e/ou grupos de ramos. Desta forma, os prêmios devem ser rateados 
entre os ramos (no caso das cedentes) ou entre os grupos de ramos (no 
caso dos resseguradores e retrocessionários) para o adequado registro 
contábil. Os rateios devem ser realizados de acordo com a exposição de 
risco por ramo/grupo de ramo informada pela cedente nos contratos, 
nos endossos e nas prestações de contas técnicas. Com o intuito de 
manter a comparabilidade das informações, para os prêmios de contra-
tos de resseguro que englobem mais de um ramo/grupo de ramo deve 
ser adotado critério de rateio que se baseie em informação transmitida 
da cedente para o ressegurador/retrocessionário, e não em informação 
de domínio exclusivo do ressegurador/retrocessionário.

Para fins didáticos, segregamos as próximas seções por tipo de entida-
de – seguradora (cedente), ressegurador local (cessionário ou retro-
cessionário), para facilitar o entendimento dos mecanismos contábeis 
realizados para o registro dos principais eventos.

3.4.1 RESSEGURO NA ÓTICA DA SEGURADORA 

Na operação de resseguro, a seguradora é chamada de cedente, uma vez 
que se trata de operação em que esta repassa ao ressegurador, no todo 
ou em parte, os riscos assumidos junto ao segurado. No tópico a seguir 
analisaremos os principais eventos que costumam ocorrer nessa opera-
ção e os seus consequentes lançamentos contábeis por tipo de contrato.
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Por enquanto, é importante lembrar que o entendimento completo 
da contabilização do resseguro na seguradora requer a perfeita com-
preensão dos registros realizados inicialmente para os contratos de se-
guro. Neste livro, os lançamentos iniciais e subsequentes do contrato 
de seguro não são explicados em detalhes, pois já o foram na primeira 
obra desta coletânea. Assim, será dado foco didático aos lançamentos 
decorrentes do contrato de resseguro.

Na contabilização desses contratos, alguns detalhes são importantes. 
Os direitos dos contratos de resseguro são registrados em contas do 
ativo da cedente, não podendo ser compensados com as obrigações 
dos contratos de seguro emitidos pela mesma, conforme determina 
o CPC 11. No jargão de mercado, diz-se que as provisões técnicas de 
seguro (obrigações da seguradora junto ao segurado) são brutas das 
operações de resseguro, ou seja, não sofrem qualquer redução pelo 
fato de o risco ter sido transferido ao ressegurador. 

A seguradora fará, normalmente, os lançamentos das obrigações junto 
ao segurado, seja pela emissão direta ou pela aceitação de risco em 
cosseguro, seja pela ocorrência do sinistro. Notadamente, boa parte 
desses riscos já estará transferida ao ressegurador por meio de con-
tratos de resseguro automáticos. Também é possível, posteriormente, 
que a seguradora busque o ressegurador para transferir o risco indi-
vidualmente em contrato facultativo. Seja qual for o tipo de contrato, 
a seguradora terá obrigações financeiras (passivos) de pagamento de 
prêmio ao ressegurador, podendo ser um repasse de parte do recebi-
do do segurado (resseguro proporcional) ou não (resseguro não pro-
porcional). Terá ainda direitos (ativos) junto a esse ressegurador face 
os riscos transferidos.

Devido a essa lógica apresentaremos inicialmente um exemplo com 
lançamentos dos principais eventos que podem acontecer no decorrer 
das operações da seguradora, capazes de levar a desdobramentos na 
contabilização do contrato de resseguro, basicamente os eventos rela-
cionados à receita de prêmio e à despesa com sinistros.

Suponha que a Seguradora BCD S.A. emita a apólice n. 3526 de seguro 
de automóvel no dia 02/01/20X1, com as características a seguir.
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• vigência: 02/01/20X1 a 1º/01/20X2;

• prêmio comercial: R$ 1.280,00;

• Adicional de fracionamento: R$ 0,00;

• Forma de pagamento: parcelado em 6 vezes, sem cobrança de juros;

• Comissão de corretagem: 10%;

• Custos iniciais de contratação (consultas cadastrais): R$ 80,00

Para fins didáticos foram realizados apenas os lançamentos afetos à 
operação de resseguro, desconsiderando-se assim os demais, entre 
eles as estimativas de provisão de prêmios não ganhos para riscos vi-
gentes e não emitidos (PPNG-RVNE) e o reconhecimento dos custos 
iniciais de contratação. 

Os cálculos necessários ao reconhecimento inicial em 02/01/X1 são:

Provisão de Prêmios não Ganhos (PPNG) em 02/01/20X1
 » (R$ 1.280,00 - R$ 80,00) x (365/ 365) = R$ 1.200,00

Custos de Aquisição Diferido (Comissão) em 02/01/20X1
 » R$ 1.280,00 x 10% x (365/365) = R$ 128,00.

Assim, os lançamentos contábeis no reconhecimento inicial em  
02/01/X1 seriam os seguintes:

Reconhecimento inicial do prêmio

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 113111 Crédito das Operações/Prêmios a Receber/
Direto/Prêmios - Riscos Vigentes Emitidos (A) 1.280 

C 3111111 Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Prêmios de 
Seguros/Diretos/Prêmios - Riscos Emitidos (R) 1.280
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Constituição da provisão de prêmios não ganhos (PPNG)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3118111
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Direto (R)

1.200 

C 2161111

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas) /
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos 
Emitidos (P)

1.200

Reconhecimento inicial dos custos de aquisição

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3141111
Custo de Aquisição/Comissões sobre Prêmios/
Comissão sobre Prêmios Emitidos/Direto/Riscos 
Vigentes (R)

128

C 2125111
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Comissões e Juros sobre Prêmios/Direto/
Comissões/Comissões – Riscos Emitidos (P)

128

Diferimento dos custos de aquisição

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 118111
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento – 
Vigência do Risco/Custos de Aquisição – Seguros/
Comissão de Seguros (A)

128

C 3145111
Custo de Aquisição/Variação do Custo de 
Aquisição Diferido/Variação de Comissões 
Diferidas/Direto/Riscos Emitidos (R)

128
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Ao longo do tempo da vigência de risco do contrato, a PPNG e os cus-
tos de aquisição diferíveis serão revertidos ao resultado em base pro 
rata die, conforme determinado na Circular Susep n. 517/15, de modo 
a gerar o resultado da operação no período. No nosso exemplo, ao 
final do mês de janeiro, uma parcela da PPNG e da comissão de cor-
retagem deve ser revertida ao resultado, devido à decorrência de 30 
dias (período de 02/01 e 31/01). Os cálculos para contabilização em 
31/1/20X1 são os seguintes:

PPNG em 31/01/20X1
 » (R$ 1.280,00 - R$ 80,00) x [(365-30) / 365] = R$ 1.101,37

Receita ganha de prêmio até 31/01/20X1
 » (R$ 1.280,00 - R$ 80,00) x (30 / 365) = R$ 98,63 (ou R$ 1.280,00 

- R$ 1.101,37)

Custo de aquisição diferido (comissão) em 31/01/20X1
 » R$ 128,00 x [(365-30) / 365] = R$ 117,48

Custo de aquisição incorrido até 31/01/20X1
 » R$ 128,00 x (30 / 365) = R$ 10,52 (ou R$ 128,00 - R$ 117,48)

Os lançamentos contábeis em 31/01/20X1 são citados a seguir:

Apropriação do prêmio ganho do período 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2161111
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos (P)

98,63 

C 3118111
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Direto (R)

98,63 
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Apropriação do custo de aquisição do período 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3145111
Custo de Aquisição/Variação do Custo de 
Aquisição Diferido/Variação de Comissões 
Diferidas/Direto/Riscos Emitidos (R)

10,52 

C 118111
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Vigência do Risco/Custos de Aquisição – Seguros/
Comissão de Seguros (A)

10,52

A interpretação até esse ponto é a seguinte: dos R$ 1.200,00 iniciais 
de obrigação futura de cobertura de risco, R$ 98,63 já podem ser reco-
nhecidos como receita ganha de prêmios, pois a seguradora já prestou 
a cobertura do risco de 30 dias, e outros R$ 1.101,37 permanecem no 
passivo como PPNG. Ainda, daqueles R$ 128 iniciais de custos de aqui-
sição diferidos, R$ 10,52 já podem ser reconhecidos no resultado da 
seguradora como custos de aquisição incorridos, pois já há uma receita 
de prêmio correspondente apropriada, e R$ 117,48 permanecem no 
ativo como custos de aquisição diferidos, aguardando o decurso do pra-
zo restante de vigência do risco. Verifica-se, assim, uma aplicação dos 
princípios da competência e da confrontação de receitas e despesas.

Continuando o exemplo, suponha-se que em 15/02/20X1 a seguradora 
recebeu um aviso de sinistro coberto pela apólice n. 3526 estimado em 
R$ 3.000,00. Há expectativa de recuperação de R$ 750,00, via salvados 
(contabilização em conta destacada). Nesse caso, a contabilização da 
provisão de sinistros a liquidar (PSL) seria:
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Constituição da provisão de sinistros a liquidar (PSL)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3131111 Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/Administrativas (ou Judiciais)/ Direto (R) 3.000 

C 2161511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/  
Provisão de Sinistros a Liquidar/Administrativas 
(ou Judiciais)/Direto (P)

3.000

Ajuste da PSL por expectativa de recuperação de salvados e ressarcidos

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 216156

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Sinistros a Liquidar/ (-) Estimativa de Salvados 
e Ressarcidos (P(-))

750

C 313114
Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/ Variação da Estimativa de Salvados e 
Ressarcidos - PSL (R)

750

Ao final do mês de fevereiro, realizou-se um estudo estatístico dos 
sinistros da carteira e concluiu-se pela necessidade de ajustar a PSL 
devido a sinistros ocorridos e já avisados (avisos com informações 
insuficientes). Com base em Resolução CNSP n. 321/15, esse ajuste 
recebe o nome de IBNER (incurred but not enough reported). Supon-
do um ajuste positivo (aumento de provisão) relativo à totalidade de 
sinistros da carteira, no valor de R$ 300,00 para manter o saldo con-
tábil da PSL pela melhor estimativa de desembolso, a contabilização 
desse ajuste seria realizada assim:
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Ajuste da PSL por aumento do IBNER (ajuste positivo de IBNER)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3131131
Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/Variação de Sinistros IBNER – ajuste 
PSL/Direto (R)

300

C 21615511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/
Provisão de Sinistros a Liquidar/IBNER/
Administrativo (ou Judicial)/Direto (P)

300

Em 28/2/20X1, o processo de regulação do sinistro chega ao fim, consta-
tando-se que a indenização deve ser no valor de R$ 3.100,00. Seu paga-
mento é realizado no mesmo dia, em cheque compensado apenas no dia 
1º/03/20X1. Assim, a seguradora ajusta o seu passivo no dia 28/2/20X1 
e contabiliza o pagamento da indenização e consequente baixa da 
PSL apenas no dia 1º/03/20X1 (data da efetiva liquidação financeira),  
conforme lançamentos a seguir:

Ajuste da PSL pela regulação do sinistro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3131111 Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/Administrativas (ou Judiciais)/Direto (R) 100 

C 2161511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Sinistros a Liquidar/Administrativas (ou 
Judiciais)/Direto (P)

100 
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Pagamento da indenização de sinistro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2161511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/ 
Provisão de Sinistros a Liquidar/Administrativas 
(ou Judiciais)/Direto (P)

3.100

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/ Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 3.100

Ainda, a seguradora estima por método estatístico próprio que  
R$ 1.000,00 de sinistros ocorridos ainda não foram avisados no final do 
mês de fevereiro, sendo a expectativa de recuperações via salvados e 
ressarcidos no percentual de 25%. Assim, realiza os seguintes lançamen-
tos para a provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR, incurred 
but not reported) e para o ajuste relativo à expectativa de recuperação:

Constituição da IBNR

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 313511
Sinistros Ocorridos/Variação da Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Direto (R)

1.000

C 2161611

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/
Administrativo (ou Judicial)/Direto (P)

1.000
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Ajuste da IBNR por expectativa de salvados e ressarcidos

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 216163

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/
Estimativa de Salvados e Ressarcidos (P(-))

250

C 313513

Sinistros Ocorridos/Variação da Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Estimativa 
de Salvados e Ressarcidos (R)

250

De posse desses lançamentos podemos então iniciar os esclareci-
mentos relativos às contabilizações dos contratos de resseguro e res-
pectivos efeitos patrimoniais e de desempenho.

3.4.1.1 Contrato Proporcional

Conforme discutido no tópico 2, as características fundamentais do 
contrato de resseguro proporcional na ótica da seguradora são:

• cessão de prêmios e recuperação de sinistros na proporção dos 
riscos transferidos; e

• cobrança usual de comissão de resseguro junto ao ressegurador.

Vejamos como essas características são contabilizadas.

3.4.1.1.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio Cedido em Resseguro

Considerando que o risco assumido na apólice emitida no exemplo 
da Seguradora BCD S.A. do tópico 3.4.1 se enquadra para transfe-
rência ao ressegurador conforme contrato de resseguro automático, 
que prevê cessão de 40% dos riscos da carteira, a seguradora poderá 
fazer os registros adicionais aos já elencados no tópico citado para 
reconhecer esse evento econômico (cessão do risco em resseguro). 
A comissão de resseguro cobrada pelo segurador é de 5%.
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Utilizando o prêmio comercial de R$ 1.280,00 do exemplo, o seguinte 
cálculo será inicialmente realizado: R$ 1.280,00 x 0,40 = R$ 512,00

O primeiro lançamento deve ser o reconhecimento da despesa prove-
niente da cessão dos prêmios para o ressegurador.

Reconhecimento da despesa com prêmios cedidos em resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193111*1

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Prêmios de 
Resseguros/Direto/Resseguradora Local*/
Prêmios (R)

512

C 21231*11

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro 
Cedido – Resseguradora Local*/Prêmios/Riscos 
Emitidos (P)

512

*Este	dígito	pode	variar	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	
sendo	utilizado	no	passivo	“1”	para	 ressegurador	 local,	 “3”	para	 ressegurador	admitido	e	“5”	para	
ressegurador	eventual.	No	resultado,	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	
“3”	para	ressegurador	eventual.

A comissão de resseguro se refere a um valor devido pelo ressegura-
dor à cedente da operação (seguradora). É estabelecido para que o 
montante de prêmio cedido líquido dessa comissão seja um valor jus-
to, estabelecido entre as partes, para o ressegurador aceitar, no todo 
ou em parte, os riscos da seguradora. No nosso exemplo, a comissão 
é de R$ 25,60 (5% de R$ 512,00). O registro contábil dessa comissão 
é realizado em conta redutora do prêmio de resseguro a repassar no 
passivo da seguradora e, de forma análoga, em conta de recuperação 
da despesa com prêmio cedido em resseguro no resultado, de acordo 
com o seguinte lançamento contábil:
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Reconhecimento da comissão de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21231*13

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido 
– Resseguradora Local*/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido Em Resseguro (P(-))

25,60

C 3193111*2
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local*/Prêmios (R)

25,60

*Este(a)	dígito	(subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	
operação,	 sendo	utilizado	 no	 passivo	 “1”	 para	 ressegurador	 local,	 “3”	 para	 ressegurador	 admitido	
e	“5”	para	ressegurador	eventual.	No	resultado,	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	
admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

É preciso notar que o efeito no resultado da seguradora é a apresenta-
ção da despesa de prêmios cedidos em resseguro já líquida da comis-
são de resseguro que lhe é devida. O passivo, por sua vez, já apresen-
ta o montante a repassar ao ressegurador líquido desses valores de 
comissão. Contudo, ficaria incorreto parar os lançamentos por aqui, 
pois em 02/01/20X1 o contrato de seguro ainda não teve transcurso da 
vigência do risco e, portanto, ainda não há receita ganha para confron-
tação com essas despesas da cessão do risco em resseguro. Por isso, 
precisamos ajustar o resultado e diferir essa despesa contabilizada, 
como descrito no tópico a seguir.

3.4.1.1.2 Reconhecimento Inicial e Mensuração Subsequente  
do Ativo de Resseguro Proporcional

Alinhada ao exposto no CPC 11, a Circular Susep n. 517/2015 requer 
que a seguradora constitua a provisão de prêmios não ganhos (PPNG) 
bruta das operações de resseguro, bem como apresente a parcela de 
risco transferida para o ressegurador em conta de ativo (ativo de resse-
guro diferido). A PPNG é constituída quando ocorre a emissão do risco 
ou o início da vigência do risco, o que vier primeiro.
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Inicialmente, a seguradora deve registrar como ativo de resseguro de 
um contrato proporcional a parcela transferida para o ressegurador 
e, em seguida, realizar o lançamento da comissão de resseguro para 
apresentar ativo e resultado com efeito líquido.

Para exemplificar, considerando o exemplo da seguradora BCD S.A., 
teríamos o seguinte lançamento para o registro do ativo de resseguro 
de PPNG:

Diferimento da despesa com prêmio cedido em resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119111
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro Diferido 
- PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido - PPNG (A)

512

C 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

512

Em seguida, realiza-se o registro do diferimento da comissão de resse-
guro, que nesse caso é de R$ 25,60 (5% de R$ 512,00), a exemplo do 
esquema a seguir:

Diferimento da comissão de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193212

Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Variação da Despesa de Resseguro/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/ Comissões 
Diferidas - Prêmios Cedidos em Resseguro (R)

25,60

C 119112

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro 
Diferido - PPNG/Comissões Diferidas - Prêmios 
Cedidos em Resseguro (A(-))

25,60
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Com esses lançamentos houve diferimento da despesa com resse-
guro (prêmios cedidos menos comissão de resseguro). Ao longo da 
vigência do risco, a seguradora realizará a apropriação em base pro 
rata die de modo análogo ao diferimento contábil do prêmio de se-
guro visto anteriormente. Com isso, tanto a receita ganha de prê-
mios de seguro e respectivos custos de aquisição diferidos quanto 
as despesas incorridas de prêmios cedidos em resseguro líquidas da 
comissão de resseguro serão reconhecidos no resultado líquido si-
multaneamente, possibilitando a aferição do resultado gerado pelo 
negócio em qualquer momento.

No final do mês de janeiro, haverá decorrido 30 dias desde o início da 
vigência, e o cálculo para apropriação ao resultado será:

Ativo de resseguro – PPNG em 31/01/20X1
 » R$ 512,00 x [(365-30) / 365] = R$ 469,92

Despesa incorrida de prêmio cedido em resseguro até 31/01/20X1
 » R$ 512,00 x (30 / 365) = R$ 42,08 (ou R$ 512,00 - R$ 469,92)

Ativo de resseguro – PPNG (comissão de resseguro) em 31/01/20X1
 » R$ 25,60 x [(365-30) / 365] = R$23,50

Recuperação da despesa incorrida de prêmio cedido em resseguro 
até 31/01/20X1
 » R$ 25,60 x (30 / 365) = R$ 2,10 (ou R$ 25,60 - R$ 23,50)

O seguinte lançamento deve ser realizado.
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Apropriação da despesa com prêmio cedido em resseguro do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

42,08

C 119111
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro Diferido 
- PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido - PPNG (A)

42,08

Apropriação da comissão de resseguro do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119112

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro 
Diferido - PPNG/ Comissões Diferidas - Prêmios 
Cedidos em Resseguro (A(-))

2,10

C 3193212

Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Variação da Despesa de Resseguro/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/ Comissões 
Diferidas - Prêmios Cedidos em Resseguro (R)

2,10

3.4.1.1.3 Registro da Baixa do Prêmio Cedido de Contrato  
de Resseguro Proporcional

De acordo com o prazo estabelecido no contrato, a seguradora deve 
liquidar os saldos de prêmios de resseguro cedido junto ao ressegura-
dor, sendo a prática do mercado fazer o desembolso líquido da comis-
são de resseguro e das recuperações de sinistros ocorridos no período.

Assim, em continuidade ao nosso exemplo, a seguradora possui saldo 
de R$ 512,00 a pagar ao ressegurador, relativo a prêmio de resseguro 
cedido no período. Porém, após abater o R$ 25,60 ligados à comissão, 
desembolsa apenas R$ 486,40. Desconsiderando a existência de sinis-
tros, os seguintes lançamentos deveriam ser realizados:
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Transferência de saldo devedor pela aceitação da prestação de conta 
técnica pelo ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21231*11
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido – 
Resseguradora Local*/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

512

C 21232**11

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro a 
Liquidar – Resseguradora Local**/Prêmios/
Riscos Emitidos (P)

512

*Este(a)	dígito	(subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	
operação,	sendo	utilizado	no	passivo	“1”	para	ressegurador	local,	“3”	para	ressegurador	admitido	e	
“5”	para	 ressegurador	eventual.	**Este(a)	dígito	 (subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	
com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	utilizado	no	passivo	“2”	para	ressegurador	local,	
“4”	para	ressegurador	admitido	e	“6”	para	ressegurador	eventual.

Os valores da comissão de resseguro também devem ser transferidos.

Transferência de saldo devedor pela aceitação da prestação de conta 
técnica pelo ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21232*12

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Resseguro a Liquidar – 
Resseguradora Local*/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

25,60

C 21231**13

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido 
– Resseguradora Local*/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

25,60

*Este(a)	dígito	(subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	
operação,	sendo	utilizado	no	passivo	“2”	para	ressegurador	local,	“4”	para	ressegurador	admitido	e	
“6”	para	 ressegurador	eventual.	**Este(a)	dígito	 (subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	
com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	utilizado	no	passivo	“1”	para	ressegurador	local,	
“3”	para	ressegurador	admitido	e	“5”	para	ressegurador	eventual.
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Quando ocorre a efetiva liquidação da conta técnica, os seguintes lança-
mentos são processados, em relação aos prêmios cedidos em resseguro.

Liquidação financeira da conta técnica aceita pelo ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21232*11
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Resseguro a Liquidar – 
Resseguradora Local*/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

512

C 21232*12

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro a Liquidar 
– Resseguradora Local*/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

25,60

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 486,40

*Este(a)	dígito	(subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	
operação,	sendo	utilizado	no	passivo	“2”	para	ressegurador	local,	“4”	para	ressegurador	admitido	e	
“6”	para	ressegurador	eventual.

3.4.1.1.4 Comissão Escalonada de Resseguro 

No contrato de resseguro proporcional pode ser oferecida comissão 
escalonada de acordo com o resultado apurado ao final do contrato. A 
seguradora registra como uma receita que será contabilizada de forma 
a reduzir a despesa de prêmios cedido em resseguro.

Os lançamentos são iguais aos do item 3.4.1.1.1, no que tange à apro-
priação da comissão de resseguro.

3.4.1.1.4.1 Reconhecimento Inicial e Liquidação da Comissão  
Escalonada de Resseguro

Como veremos mais adiante no tópico 3.4.2.5, o ressegurador deve 
estimar na provisão de excedentes técnicos (PET) os valores prováveis 
de desembolso a título de comissão de resseguro à cedente. No en-
tanto, por esse valor ainda se caracterizar por montante incerto e de 
recebimento provável, e não “praticamente certo”, ele enquadra-se no 



164 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

conceito de ativo contingente. Conforme o CPC 25 – Provisões, Pas-
sivos Contingentes e Ativos Contingentes, os ativos contingentes são 
aqueles cujo surgimento envolve incerteza e que dão origem à pos-
sibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Não 
são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que podem 
se tratar de resultado que nunca venha a ser realizado. Deste modo, 
a Orientação Susep “Registro das Operações de Resseguros” se baseia 
no conceito estabelecido pelo CPC 25 quando não permite que a se-
guradora antecipe esse registro, podendo essa comissão ter seu re-
conhecimento inicial apenas após apuração do resultado do contrato 
(seguradora e ressegurador).

Suponhamos que um determinado contrato de resseguro ofereça 
uma majoração do percentual de comissão de 10% para 15%, caso 
a seguradora alcance certo patamar de resultado para esse contrato 
(por exemplo: sinistralidade média da carteira de 15%). Ao final do 
período constante do contrato, apurou-se a sinistralidade média de 
13%, e o ressegurador calculou o montante de R$ 300 como comis-
são adicional a ser desembolsada. Após a checagem dos valores e 
consequente acordo entre as partes, a seguradora deve realizar o 
reconhecimento contábil da seguinte forma:

Reconhecimento da comissão de resseguro escalonada

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21231*13

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido 
– Resseguradora Local*/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

300

C 3193111*2
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local*/Prêmios (R)

300

*Este	dígito	pode	variar	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	
sendo	utilizado	no	passivo	“1”	para	 ressegurador	 local,	 “3”	para	 ressegurador	admitido	e	“5”	para	
ressegurador	eventual.	No	resultado,	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	
“3”	para	ressegurador	eventual.
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Na liquidação dos saldos entre seguradora e ressegurador, aquela 
deve realizar o seguinte lançamento para o registro contábil do rece-
bimento dessa comissão adicional de resseguro:

Liquidação da prestação de conta técnica com comissão de resseguro 
adicional (escalonada)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 300

C 21231*13

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido 
– Resseguradora Local*/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

300

*Este	dígito	pode	variar	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	
sendo	utilizado	no	passivo	“1”	para	 ressegurador	 local,	 “3”	para	 ressegurador	admitido	e	“5”	para	
ressegurador	eventual.	No	resultado,	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	
“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.1.1.5 Participação nos Lucros do Contrato de Resseguro

A participação nos lucros do contrato de resseguro deve ser registrada da 
mesma forma que a comissão escalonada de resseguro, ou seja, o reco-
nhecimento inicial será realizado no momento do acordo entre as partes.

De modo geral, a companhia cedente não tem passivos a serem quita-
dos sob a ótica de participação nos lucros, uma vez que, caso o contra-
to apresente prejuízo, ela não deve devolver valores ao ressegurador.

Há, geralmente, nos contratos de resseguro, cláusula de compensação 
de déficit (deficit carried), em que, para efeitos contratuais, o prejuízo 
de um período pode ser compensado com os lucros de períodos futuros.

Desta forma, a cedente não costuma pagar valores de participação nos 
lucros e, portanto, deve registrá-los no momento da apuração, na con-
ta de receitas com participações em lucros.
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3.4.1.1.5.1 Reconhecimento Inicial e Liquidação da Participação nos 
Lucros do Contrato de Resseguro

Suponhamos que, ao final do período acordado no contrato de resse-
guro, a seguradora faça jus a compensar junto ao ressegurador, a título 
de participação nos lucros, o montante de R$ 200,00. No momento do 
acordo entre as partes, a seguradora deverá registrar essa cifra com o 
seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento inicial da participação nos lucros do contrato

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11341*8 Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Outros Créditos (A) 200

C 319211*
Resultado com Operação de Resseguro/Receitas 
com Participações em Lucros/Resseguros 
Cedidos/Resseguradora Local* (R)

200

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

No momento da liquidação dos saldos entre seguradora e ressegurador, 
a seguradora deve realizar o seguinte lançamento para o registro contá-
bil do recebimento da participação nos lucros do contrato de resseguro:

Liquidação da participação nos lucros do contrato

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos Conta 
Depósitos - Movimento - País (A) 200

C 11341*8 Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Outros Créditos (A) 200

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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3.4.1.2 Contrato Não Proporcional

As principais características dos contratos não proporcionais são:

• contratação para proteção de uma carteira de riscos da segurado-
ra, não havendo, necessariamente, uma relação direta com as apó-
lices emitidas pela cedente na vigência do contrato de resseguro;

• precificação a partir de uma exposição esperada medida por fato-
res diversos (importância segurada, volume de prêmio a ser emiti-
do, fatores de sinistralidade, por exemplo);

• definição no início do contrato do preço, o prêmio depósito e o 
prêmio mínimo (desembolsado pela seguradora mesmo quando a 
exposição esperada não é atingida).

Em relação ao momento do registro dos prêmios de resseguro não 
proporcional, segundo definido em orientação específica da Susep:

• o prêmio mínimo do contrato não proporcional deve ser registrado 
no início do contrato como prêmio de resseguro cedido, seguindo o 
critério de registro desse prêmio adotado pelo ressegurador;

• os prêmios cedidos de reintegração e de ajuste devem ser registra-
dos no momento do acordo entre as partes na conta de prêmio de 
resseguro cedido; e

• os ajustes positivos do prêmio mínimo deverão ser registrados no 
momento em que são reconhecidos pela cedente e informados  
ao ressegurador.

Nos tópicos seguintes apresentaremos os lançamentos contábeis 
desses contratos.
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3.4.1.2.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Resseguro  
Não Proporcional

O reconhecimento inicial pela seguradora do prêmio de resseguro ce-
dido deverá respeitar as características de cada tipo de contrato. Apre-
sentamos a seguir informações que serão utilizadas para exemplificar 
o evento de reconhecimento inicial do prêmio de resseguro cedido 
advindo de contrato não proporcional:

• vigência do contrato: 02/01/20X1 a 31/12/20X1 (12 meses);

• prêmio mínimo/depósito: R$ 1.000,00;

• comissão de corretagem: 5% do prêmio; e

• base de cessão: loss occurring.

No início de vigência ou no momento da aceitação do contrato não pro-
porcional de nosso exemplo, o ressegurador oferece cobertura para uma 
carteira de riscos da seguradora (cedente), que deve realizar registro con-
tábil do prêmio mínimo/depósito em seu valor integral no resultado (des-
pesa) e, em contrapartida, no passivo, conforme o seguinte lançamento:

Reconhecimento da despesa com prêmio mínimo cedido  
em resseguro não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193111*1
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local*/Prêmios (R)

1.000

C 21231*11
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido – 
Resseguradora Local*/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

1.000

*Este(a)	dígito	(subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	ope-
ração,	sendo	utilizado	no	passivo	“1”	para	ressegurador	local,	“3”	para	ressegurador	admitido	e	“5”	para	
ressegurador	eventual.	No	resultado,	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	
para ressegurador eventual.
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3.4.1.2.2 Reconhecimento Inicial e Mensuração Subsequente  
do Ativo de Resseguro Não Proporcional

De modo análogo ao que ocorre para o contrato proporcional, a segu-
radora deve registrar como ativo de resseguro diferido para o contrato 
não proporcional o valor lançado a título de prêmio mínimo depósito, 
de acordo com o exemplo a seguir:

Diferimento da despesa com prêmio mínimo depósito em resseguro 
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119111

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro 
Diferido - PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido 
- PPNG (A)

1.000

C 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

1.000

A conta de variação da despesa de resseguro anula o impacto no resul-
tado do lançamento na conta de despesas com resseguro no momento 
de reconhecimento inicial. Com o decorrer da vigência do contrato, a 
seguradora deve apropriar mensalmente o prêmio cedido. 

No final do mês de janeiro, haverá decorrido 30 dias desde o início da 
vigência, e o cálculo para apropriação mensal será:

Ativo de resseguro – PPNG em 31/01/20X1
 » R$ 1.000,00 x [(365-30) / 365] = R$ 917,80

Despesa incorrida de prêmio cedido em resseguro até 31/01/20X1
 » R$ 1.000,00 x (30 / 365) = R$ 82,20 (ou R$ 1.000 - R$ 82,20)
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O seguinte lançamento contábil será realizado para apropriação do 
primeiro mês de vigência do contrato:

Apropriação da despesa com prêmio cedido em resseguro do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

82,20

C 119111
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro Diferido 
- PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido - PPNG (A(-))

82,20

3.4.1.2.3 Reconhecimento e Diferimento do Prêmio de  
Ajuste do Contrato de Resseguro Não Proporcional

Ao final do período acordado no contrato de resseguro, a seguradora 
pode ter que ceder ao ressegurador um montante referente ao prêmio 
de ajuste. Conforme orientação da Susep sobre as operações de resse-
guro, o prêmio de ajuste deverá ser registrado no momento do acordo 
entre as partes.

Nesse sentido, em complemento às informações iniciais do nosso 
exemplo, suponha que a seguradora enfrentou, durante o período de 
vigência do contrato de resseguro não proporcional, um volume de 
exposição ao risco maior do que o estimado inicialmente, o que gerou 
um prêmio de ajuste no montante de R$ 200,00. Para o registro contá-
bil do prêmio de ajuste a repassar ao ressegurador, a seguradora fará o 
seguinte lançamento contábil:
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Reconhecimento da despesa com prêmio de ajuste em resseguro  
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193111*1
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local*/Prêmios (R)

200

C 21231*11
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros 
/Resseguradoras/Resseguro Cedido – 
Resseguradora Local*/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

200

*Este(a)	dígito	(subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	
operação,	 sendo	utilizado	 no	 passivo	 “1”	 para	 ressegurador	 local,	 “3”	 para	 ressegurador	 admitido	
e	“5”	para	ressegurador	eventual.	No	resultado,	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	
admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

De acordo com orientação da Susep sobre ativos redutores, a partir de 
seu reconhecimento inicial, o prêmio de ajuste deverá ser diferido até 
o final da vigência do contrato de resseguro. O período de diferimento 
do prêmio de ajuste não poderá ultrapassar o término do diferimento 
do prêmio mínimo do contrato correspondente, encerrando-se os dois 
no mesmo intervalo de tempo.

Os registros contábeis ligados ao reconhecimento do ativo de ressegu-
ro oriundo do prêmio de ajuste e ao seu diferimento são operacionali-
zados de modo idêntico ao demonstrado no item 3.4.1.2.2 deste livro. 

3.4.1.2.4 Reconhecimento do Prêmio de Reintegração  
de Resseguro Não Proporcional

O prêmio de reintegração é devido ao ressegurador quando adquiri-
do pela seguradora para restabelecer a cobertura inicialmente con-
tratada. Durante a vigência do resseguro podem ocorrer sinistros que 
consumam uma parte da cobertura oferecida pelo ressegurador, de 
modo que a seguradora talvez ache necessário comprar as chamadas 
reintegrações. Na maioria das vezes, os contratos já preveem limitadas 
reintegrações automáticas.
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O pagamento do prêmio de reintegração é realizado geralmente de 
forma simultânea à recuperação do sinistro. Entretanto, de acordo 
com a Susep, esse prêmio deve ser reconhecido tão logo haja o acordo 
entre as partes (seguradora e ressegurador).

Imagine-se que ocorreu um sinistro coberto pelo contrato de resseguro 
e a seguradora decide comprar uma reintegração para restabelecimen-
to da cobertura inicialmente contratada. O ressegurador cobra o valor 
de R$ 50,00 a título de prêmio de reintegração. Após o acordo entre as 
partes e, até que desembolse o montante referente ao prêmio de re-
integração, a seguradora deve realizar o seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento da despesa com prêmio de reintegração em 
resseguro não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193111*1
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local*/Prêmios (R)

50

C 21231*11

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros /Resseguradoras/Resseguro 
Cedido – Resseguradora Local*/Prêmios/Riscos 
Emitidos (P)

50

*Este(a)	dígito	(subconta)	varia	conforme	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	
operação,	 sendo	utilizado	 no	 passivo	 “1”	 para	 ressegurador	 local,	 “3”	 para	 ressegurador	 admitido	
e	“5”	para	ressegurador	eventual.	No	resultado,	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	
admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.1.3  Contrato Facultativo

No contrato facultativo de resseguro cedido, seguradora (cedente) e 
ressegurador negociam em separado, risco a risco. Não há aceitação 
prévia (automática) de riscos por parte do ressegurador. Esse contrato 
pode, ainda, ser classificado como proporcional ou não proporcional.

O prêmio de resseguro do contrato facultativo, seja ele proporcional 
ou não proporcional, deve ser registrado pelo valor previsto no acordo 
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no momento da aceitação do risco. Na ocorrência de endossos que 
alterem o valor do prêmio e/ou a vigência, estes devem ser considera-
dos pela mesma metodologia de cálculo do risco original. Os valores de 
comissão de resseguro desses contratos devem ser reconhecidos pelos 
mesmos critérios utilizados para proporcionais ou não proporcionais, 
conforme o caso.

Neste sentido, optamos por não repetir neste ponto os lançamentos 
de reconhecimento inicial e mensuração subsequente dos contra-
tos facultativos, visto que os tópicos 3.4.1.1 e 3.4. 1.2 já atendem a  
esse objetivo.

3.4.1.4 Reconhecimento e Liquidação de Sinistros

Inicialmente cabe lembrar que nas operações de cessão de risco em 
resseguro não existe uma relação direta entre o segurado e o resse-
gurador. Portanto, quando ocorre um sinistro, a seguradora (cedente) 
responde pelos compromissos assumidos junto ao contratante, e o res-
segurador possui a obrigação de indenizar a cedente, conforme a par-
cela de risco que lhe couber, prevista no contrato de resseguro cedido. 

No exemplo do tópico 3.4.1, em que há um sinistro avisado à seguradora 
BCD S.A. no valor de R$ 3.000,00 a contabilização da PSL apresentada foi:

Constituição da PSL

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3131111 Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/Administrativas (ou Judiciais)/Direto (R) 3.000

C 2161511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Sinistros a Liquidar/Administrativas (ou 
Judiciais)/Direto (P)

3.000

Fizemos ainda três ajustes na PSL: dois agregados (sobre a massa de 
sinistros a liquidar) e um individual, que reestimaram a PSL ao valor 
de desembolso.



174 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Ajuste da PSL por expectativa de recuperação de salvados e 
ressarcidos (ajuste negativo de salvados e ressarcidos)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 216156

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/
Provisão de Sinistros a Liquidar/ (-) Estimativa  
de Salvados e Ressarcidos (P(-))

750

C 313114
Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/ Variação da Estimativa de Salvados e 
Ressarcidos - PSL (R)

750

Como	é	decorrente	da	variação	de	uma	estimativa	em	função	de	novas	informações	disponíveis	para	
a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	até	o	limite	do	saldo	da	conta,	caso	a	variação	na	
expectativa	de	recuperação	de	salvado	e	ressarcidos	aumente	a	provisão	de	PSL.

Ajuste da PSL por aumento do IBNER (ajuste positivo de IBNER)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3131131
Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/Variação de Sinistros IBNER – ajuste 
PSL/Direto (R)

300

C 21615511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/
Provisão de Sinistros a Liquidar/IBNER/
Administrativo (ou Judicial)/Direto (P)

300

Como	é	decorrente	da	variação	de	uma	estimativa	em	função	de	novas	informações	disponíveis	para	
a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	caso	a	variação	na	provisão	de	IBNER	seja	negativa	
(redução	do	passivo	de	PSL).
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Ajuste da PSL pela regulação do sinistro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3131111 Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/Administrativas (ou Judiciais)/Direto (R) 100

C 2161511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/ 
Provisão de Sinistros a Liquidar/Administrativas 
(ou Judiciais)/Direto (P)

100

Em caso de haver contrato de resseguro proporcional que transfira 
40% dos riscos, a seguradora deve fazer os respectivos lançamentos 
para ajustar a apresentação da situação patrimonial, financeira e de 
desempenho. Dados o percentual de cessão e o tipo de contrato de 
resseguro, para cada situação do exemplo, lançamentos de ajustes 
proporcionais ao risco cedido devem ser realizados pela seguradora. 
Neste sentido, a seguradora deverá registrar o direito à recuperação 
de R$ 1.200,00 junto ao ressegurador (40% de R$ 3.000,00), devido à 
ocorrência de sinistro ainda pendente de liquidação (sinistro a liqui-
dar). Em seguida, reduzir esse ativo de resseguro em R$ 300,00 por ex-
pectativa de recuperação de salvados e ressarcidos (40% de R$ 750,00, 
valor do ajuste negativo de expectativa de salvados e ressarcidos). Por 
fim, considerando-se a totalidade de sinistros da carteira, deve-se au-
mentar o ativo em R$ 120,00 (40% de R$ 300,00), em razão do ajuste 
positivo de IBNER, e em R$ 40,00 (40% de R$ 100), devido ao ajuste 
positivo na PSL oriunda de regulação do sinistro.

É importante notar que a constituição desse ativo de resseguro (sinis-
tros pendentes de pagamento) está atrelada à existência de um pas-
sivo de provisão técnica (PSL) que representa a obrigação ainda não 
paga da seguradora junto aos segurados que avisaram ocorrência de 
sinistros. Os registros contábeis desses fatos serão realizados como 
nos lançamentos a seguir: 
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Reconhecimento do direito à indenização junto ao ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119311

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Sinistros - Resseguro/Sinistros - Pendentes  
de Pagamento/Sinistros - Pendentes de 
Pagamento (A)

1.200

C 3191111*
Resultado com Operação de Resseguro/ 
Receitas com Resseguros/Indenização de 
Sinistros/Direto/Resseguradora Local* (R)

1.200

*Este	dígito	 (desdobramento)	 varia	de	acordo	com	o	tipo	do	 ressegurador	 com	o	qual	está	 sendo	
realizada	a	operação,	sendo	utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	
“3”	para	ressegurador	eventual.

Reconhecimento de variação no direito à indenização junto  
ao ressegurador devido à variação da expectativa de salvados  
e ressarcidos

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 319114

Resultado com Operação de Resseguro/Receitas 
com Resseguros/Indenização de Sinistros/
Variação da Estimativa de Salvados e Ressarcidos 
– PSL/Direto (R)

300

C 119311
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Sinistros - Resseguro/Sinistros - Pendentes de 
Pagamento/Sinistros - Pendentes de Pagamento (A)

300

Como	é	decorrente	da	 variação	de	uma	estimativa	em	 função	de	novas	 informações	disponíveis	
para	a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	até	o	limite	do	saldo	da	estimativa	de	salva-
dos	e	ressarcidos,	caso	a	variação	na	expectativa	de	recuperação	de	salvado	e	ressarcidos	aumente	
a	provisão	de	PSL.
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Reconhecimento de variação no direito à indenização junto  
ao ressegurador devido à variação do ajuste de IBNER

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119312
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Sinistros - Resseguro/Sinistros - Pendentes de 
Pagamento/IBNER (A)

120

C 3191191
Resultado com Operação de Resseguro/Receitas 
com Resseguros/Indenização de Sinistros/
Variação de Sinistros IBNER – PSL/Direto (R)

120

Como	é	decorrente	da	variação	de	uma	estimativa	em	função	de	novas	informações	disponíveis	para	
a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	caso	a	variação	na	provisão	de	IBNER	seja	negativa	 
(redução	do	passivo	de	PSL).

Reconhecimento de variação no direito à indenização junto ao 
ressegurador por reestimativa da PSL após regulação do sinistro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119311

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Sinistros - Resseguro/Sinistros - Pendentes  
de Pagamento/Sinistros - Pendentes de 
Pagamento (A)

40

C 3191111*
Resultado com Operação de Resseguro/Receitas 
com Resseguros/Indenização de Sinistros/Direto/
Resseguradora Local* (R)

40

*Este	dígito	 (desdobramento)	 varia	de	acordo	com	o	tipo	do	 ressegurador	 com	o	qual	está	 sendo	
realizada	a	operação,	sendo	utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	
“3”	para	ressegurador	eventual.

No exemplo inicial reconhecemos ainda uma obrigação e, por con-
sequência, uma despesa com sinistros ocorridos mas não avisados 
(IBNR) no valor de R$ 1.000,00. Depois ajustamos essa obrigação pela 
expectativa de recuperação de salvados e ressarcidos no valor de  
R$ 250,00 (25% sobre a constituição inicial de IBNR), vistos nos lança-
mentos a seguir:



178 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Constituição da IBNR

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 313511
Sinistros Ocorridos/Variação da Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Direto (R)

1.000

C 2161611

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/
Administrativo (ou Judicial)/Direto (P)

1.000

Como	é	decorrente	da	variação	de	uma	estimativa	em	função	de	novas	informações	disponíveis	para	
a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	caso	a	variação	na	provisão	de	IBNR	seja	negativa	
(redução	do	passivo).

Ajuste da IBNR por expectativa de salvados e ressarcidos

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 216163

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/(-) 
Estimativa de Salvados e Ressarcidos (P(-))

250

C 313513

Sinistros Ocorridos/Variação da Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/Estimativa 
de Salvados e Ressarcidos (R)

250

Como	é	decorrente	da	variação	de	uma	estimativa	em	função	de	novas	informações	disponíveis	para	
a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	até	o	limite	do	saldo	da	conta,	caso	a	variação	na	
expectativa	de	recuperação	de	salvados	e	ressarcidos	aumente	a	provisão	de	IBNR.

Considerando que a seguradora possua contrato de resseguro que 
ceda parte dos riscos relativos ao ramo para o qual constituiu o IBNR, 
pode novamente fazer os lançamentos desse evento econômico. Su-
ponhamos mais uma vez a cessão de 40% em resseguro proporcional 
em todos os riscos do ramo. Os lançamentos seriam:
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Reconhecimento do direito junto ao ressegurador por variação de IBNR

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11932 Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Sinistros - Resseguro/IBNR (A) 400

C 3191311

Resultado com Operação de Resseguro/Receitas 
com Resseguros/ Variação da Provisão de Sinistros 
Ocorridos mas Não Avisados/ Provisão de Sinistros 
Ocorridos mas Não Avisados/Direto (R)

400

Como	é	decorrente	da	variação	de	uma	estimativa	em	função	de	novas	informações	disponíveis	para	
a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	caso	a	variação	na	provisão	de	IBNR	seja	negativa	
(redução	do	passivo).

Reconhecimento da variação no direito junto ao ressegurador  
devido à variação da expectativa de salvados e ressarcidos

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3191319

Resultado com Operação de Resseguro/Receitas 
com Resseguros/ Variação da Provisão de 
Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/ Provisão 
de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados/
Estimativa de Salvados e Ressarcidos (R)

100

C 11932 Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Sinistros - Resseguro/IBNR (A) 100

Como	é	decorrente	da	variação	de	uma	estimativa	em	função	de	novas	informações	disponíveis	para	
a	seguradora,	esse	lançamento	pode	ser	invertido,	caso	a	variação	na	expectativa	de	recuperação	de	
salvados	e	ressarcidos	aumente	a	provisão	de	IBNR.

Por fim, vimos que o término do processo de sinistro é a liquidação 
da obrigação junto ao segurado ou beneficiário. Supondo o encerra-
mento da obrigação de sinistro do nosso exemplo, a seguradora deve 
fazer o seguinte lançamento quando ocorrer a liquidação financeira 
efetiva do sinistro:
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Liquidação da indenização de sinistro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2161511

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/
Provisão de Sinistros a Liquidar/Administrativas 
(ou Judiciais)/Direto (P)

3.100

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 3.100

Adicionalmente, considerando que a seguradora possui contrato de 
resseguro para o qual ativos de resseguro estavam registrados e que a 
provisão técnica não mais existe, pois a obrigação foi liquidada, resta 
transferir o saldo dos ativos de resseguro para o grupo de créditos com 
operações de seguros e resseguros, até que o ressegurador a indenize 
pelo sinistro liquidado (pago).

No exemplo que estamos desenvolvendo, o lançamento de transfe-
rência de saldo do ativo de resseguro de sinistros pendentes de paga-
mento para créditos das operações por sinistros pagos seria no valor 
de R$ 1.240,00 (40% da PSL liquidada). O lançamento completo seria:

Transferência do saldo de ativos de resseguro para créditos  
das operações de sinistros pagos

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11341*42 Crédito das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora Local/Sinistros /Sinistros Pagos (A) 1.240

C 119311
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Sinistros - Resseguro/Sinistros - Pendentes de 
Pagamento/Sinistros - Pendentes de Pagamento (A)

1.240

*Este	dígito	 (desdobramento)	 varia	de	acordo	com	o	tipo	do	 ressegurador	 com	o	qual	está	 sendo	
realizada	a	operação,	sendo	utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	
“3”	para	ressegurador	eventual.
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Suponhamos que, após a aprovação da conta técnica pelo ressegu-
rador, a seguradora tenha maior montante de sinistros a recuperar 
financeiramente dele do que de prêmios a repassar. Assim, ao liquidar 
a conta técnica deverá fazer o seguinte lançamento contábil:

Liquidação financeira da conta técnica aceita pelo ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 713,60

D 21232*11

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro a 
Liquidar – Resseguradora Local*/Prêmios/
Riscos Emitidos (P)

512

C 21232*12

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro a 
Liquidar – Resseguradora Local*/Prêmios/
(-) Comissões sobre Seguro Cedido em 
Resseguro (P(-))

25,60

C 11341**42
Crédito das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora Local*/Sinistros /Sinistros 
Pagos (A)

1.200

*Este	dígito	 (desdobramento)	 varia	de	acordo	com	o	tipo	do	 ressegurador	 com	o	qual	está	 sendo	
realizada	a	operação,	sendo	utilizado	“2”	para	ressegurador	local,	“4”	para	ressegurador	admitido	e	
“6”	para	ressegurador	eventual.	**Este	dígito	(desdobramento)	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	resse-
gurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“3”	
para	ressegurador	admitido	e	“5”	para	ressegurador	eventual.

3.4.2 RESSEGURO NA ÓTICA DO RESSEGURADOR LOCAL 

O resseguro é enxergado pelo ressegurador como a operação em que 
a seguradora/cedente emite apólices de seguros e repassa a ele par-
cela dos riscos (prêmios e sinistros). No tópico a seguir analisaremos 
os principais eventos que costumam ocorrer nessa operação e os seus 
consequentes lançamentos contábeis.
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3.4.2.1 Contrato Proporcional

A operacionalização dos contratos proporcionais de resseguro possui 
uma dinâmica própria. Antes de seu início, a cedente informa ao res-
segurador um valor estimado para o prêmio que será emitido ao longo 
do período de vigência, o qual chamamos de EPI (Estimated Premium 
Income). O EPI corresponde a uma estimativa dos prêmios de seguros 
totais de um conjunto de apólices que serão, em parte, direcionadas 
ao ressegurador pela cedente, durante a vigência do contrato. Entre-
tanto, antes do início do contrato, a cedente não tem como assegurar o 
montante exato que será efetivamente realizado. Ao longo da vigência, 
normalmente a cada período de três meses, as cedentes enviam infor-
mações aos resseguradores (em geral, no fim do mês subsequente a 
cada período) contendo os valores efetivos de prêmios emitidos, prê-
mios a receber, prêmios recebidos (ou cobrados), sinistros ocorridos e 
sinistros pagos cobertos pelos contratos de resseguro vigentes. O do-
cumento transmitido pela cedente com essas informações é chamado 
de prestação de contas. Saldos a receber e a pagar entre cedente e 
ressegurador são, de modo geral, liquidados no final do segundo mês 
subsequente ao período reportado. A figura 15 demonstra, por meio 
da linha do tempo, a dinâmica descrita:

Figura 15. Dinâmica do contrato de resseguro proporcional

Início de 
Negociação

Início de 
Vigência

Liquidação 
1º Trim.

Liquidação 
2º Trim.

Liquidação 
3º Trim.

Fim de 
Vigência

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
4º Trim.

5º Trim. 6º Trim.

Estimativa 
de Prêmio 

(EPI)

Fonte:	SUSEP.	Orientação.	Registro	das	operações	de	resseguros.	Site.	Disponível	em:	<http://www.
susep.gov.br/menu/orientacoes-de-normativos>.	Acesso	em:	03	dez.	2016.
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Como o ressegurador não tem a informação do montante mensal de 
prêmio efetivamente emitido até que receba da cedente a prestação 
de contas, deve levar em consideração o montante estimado (EPI) para 
realização do seu registro contábil. Caso contrário haverá um lapso 
temporal considerável entre a emissão do prêmio de seguro pela segu-
radora e o registro do prêmio de resseguro pelo ressegurador. A parce-
la ressegurada do montante de prêmio estimado que o ressegurador 
irá registrar mensalmente pode considerar apenas o número de meses 
de vigência do contrato para a realização de uma divisão simples ou 
registrar montantes mensais distintos, de acordo com uma sazonalida-
de na emissão dos prêmios por parte da seguradora. O ressegurador 
pode, ainda, realizar estudo específico, caso entenda que o montante 
estimado de prêmios informado está em desacordo com a realidade, e 
aplicar um fator de corte (geralmente menor que 1) para reduzir o EPI 
indicado pela seguradora. Cabe ressaltar que o fator de corte poderá 
ser utilizado na metodologia desde que o mesmo seja analisado por 
auditor independente, com a devida menção e divulgação nas notas 
explicativas às demonstrações contábeis, sem o comprometimento de 
informações estratégicas.

Podemos verificar que, a partir da dinâmica apresentada, surge uma 
lacuna de tempo considerável entre a emissão do prêmio de segu-
ro pela cedente em um determinado mês e o conhecimento deste 
montante pelo ressegurador. Esse lapso temporal pode ocasionar 
a inobservância da característica qualitativa de melhoria chamada 
tempestividade, a qual se faz necessária para o adequado registro 
das informações contábeis. A tempestividade é assim enunciada pelo 
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) emitido pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis:

Tempestividade significa ter informação disponível para tomadores 
de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em 
geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Con-
tudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade pro-
longado após o encerramento do período contábil, em decorrência 
de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar 
tendências (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011). 
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Como forma de proporcionar maior utilidade das demonstrações con-
tábeis aos seus usuários, a Susep não permitiu que os ressegurado-
res realizassem o registro dos prêmios de resseguro após a lacuna de 
tempo comentada. Os resseguradores devem fazer o registro do prê-
mio de resseguro estimado, utilizando-se como base o EPI, em conta 
contábil específica, a qual terá seu saldo ajustado à medida que as 
prestações de contas forem recebidas e os montantes reais sobre os 
prêmios emitidos pelas cedentes passarem a ser conhecidos. 

Desse modo, existem dois tipos de contas para o registro do prêmio de 
resseguro: estimado e efetivo. Enquanto não conhecido o prêmio real 
emitido pela seguradora e, por conseguinte, a parcela a ser cedida, o 
ressegurador o registra como estimado. A partir do recebimento da 
prestação de contas, o ressegurador deve realizar o ajuste para que se 
demonstre o prêmio real emitido no período. Para isso utilizam-se as 
contas de prêmio efetivo. 

Conforme orientado pela Susep, mesmo que ocorra uma discrepân-
cia entre os valores estimados e efetivos de prêmio, não será permi-
tida a reavaliação das estimativas para os meses posteriores, exceto 
quando houver uma mudança contratual, devidamente formalizada, 
que as altere. Lembramos neste ponto que o ajuste na estimativa é 
permitido no registro inicial do EPI por meio do fator de corte e/ou 
pela aplicação da sazonalidade.

Nos próximos tópicos serão demonstrados os lançamentos que devem 
ser realizados pelo ressegurador para o registro dos principais fatos con-
tábeis que envolvem a operacionalização dos contratos proporcionais.

3.4.2.1.1  Reconhecimento Inicial do Prêmio de Resseguro  
Proporcional (Estimado)

Como discutido no tópico 3.4, o reconhecimento inicial do prêmio 
de resseguro pelo ressegurador deverá respeitar as características de 
cada tipo de contrato e ser realizado pelo valor estimado informado 
pela cedente. Pode haver a aplicação de fator de corte e a utilização de 
estimativas de sazonalidade, de acordo com estudo específico elabora-
do pelo ressegurador, para o rateio e apropriação por todos os meses 
do período de vigência do contrato.
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As seguintes informações serão utilizadas para exemplificar o evento 
de reconhecimento inicial do prêmio de resseguro, oriundo de um con-
trato proporcional na ótica do ressegurador: 

• montante a ser cedido do EPI informado pela cedente: R$ 15.000,00

• vigência do contrato: 1º/01/20X1 a 31/12/20X1;

• prestação de contas: trimestral, com envio ao ressegurador no final 
do mês subsequente ao encerramento do trimestre;

• liquidação dos saldos entre cedente e ressegurador: ao final do se-
gundo mês subsequente ao encerramento do trimestre;

• fator de corte: 0,8 (embasado por estudo específico do ressegura-
dor sobre o mercado e os ramos de seguros cobertos no contrato 
de resseguro);

• comissão de resseguro: 25% do prêmio de resseguro;

• comissão de corretagem: 2,5% do prêmio de resseguro;

• base de cessão: risk attaching; e

• prazo padrão de vigência das apólices de seguros: 12 meses com iní-
cio de vigência das apólices no dia 1º do mês da emissão/renovação.

A partir dessas informações verificamos que o ressegurador consi-
derou como prêmio de seguro estimado a ser cedido o montante  
R$ 12.000,00 (EPI x fator de corte), o qual será apropriado linearmen-
te durante os 12 meses de vigência do contrato, ou seja, R$ 1.000,00 
por mês. O registro contábil do prêmio de resseguro estimado será 
procedido mês a mês, da seguinte forma:
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Reconhecimento do prêmio estimado de resseguro proporcional  
do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132321

Créditos das Operações/Seguradoras - País/ 
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/ 
Prêmios Estimados/Prêmios Estimados de 
Resseguros (A)

1.000

C 3211121 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Estimado/ Prêmios (R) 1.000

Como a comissão de resseguro14 refere-se a um valor a ser pago pelo 
ressegurador à cedente ao mesmo tempo em que esta cede uma par-
cela do prêmio, o seu registro contábil é realizado em conta redutora 
do prêmio de resseguro a receber no ativo do ressegurador. Deste 
modo, seu registro ocorrerá de forma análoga ao do prêmio de res-
seguro, como no seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento da comissão estimada de resseguro  
proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3211122
 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros /Estimado/(-) 
Comissão Sobre Prêmios Estimados (R)

250

C 1132322

Créditos das Operações/Seguradoras - País 
/ Resseguro Aceito - Resseguradora Local/ 
Prêmios Estimados/(-) Comissões Estimadas 
de Resseguros (A(-))

250

14 A comissão de resseguro corresponde à remuneração paga pelo ressegurador à ceden-
te	para	ressarcir	os	seus	custos	administrativos	na	administração	das	apólices	(exemplo:	
comissão	de	corretagem	de	seguro,	despesas	com	sinistros	e	despesas	em	geral).	 Isso	
porque	a	cedente	é	que	arca	exclusivamente	com	esses	custos,	de	modo	geral.
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A intermediação entre a cedente e o ressegurador para a efetiva-
ção do contrato de resseguro é realizada pelo corretor de resseguro, 
conhecido como broker. Nesta operação, o broker faz as vezes do 
corretor de seguros na angariação da apólice. O ressegurador remu-
nera o broker por meio da comissão de corretagem, a qual costuma 
ser calculada de acordo com um determinado percentual relativo 
ao prêmio de resseguro. Sendo assim, ao realizar o reconhecimento 
dos prêmios de resseguros, o ressegurador deve também registrar 
o montante referente à remuneração do broker como despesa no 
resultado e, em contrapartida, saldo a pagar no passivo, respeitando 
o princípio da confrontação de despesas com receitas e realizando 
apropriação ao longo da vigência do contrato de forma análoga ao 
registro do prêmio, como no próximo lançamento contábil:

Reconhecimento da comissão estimada de corretagem de resseguro 
proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R) 25

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Corretores de Seguros e Resseguros/
Corretagem a Pagar - Resseguros (P)

25

3.4.2.1.2 Constituição e Diferimento da PPNG e do Custo de  
Aquisição Diferido de Resseguro Proporcional (Estimado)

Com finalidade de adequar a demonstração do resultado do exer-
cício do ressegurador ao regime de competência, se faz necessária 
a realização de outro lançamento concomitante ao registro do prê-
mio. Trata-se do registro da obrigação de cobrir os valores a pagar 
relativos a sinistros e despesas a ocorrer ao longo do prazo da vi-
gência. Em outras palavras, é a parcela da receita de prêmio recebi-
da ou a receber, mas ainda não ganha, devido à falta de transcurso 
do prazo de vigência da cobertura do risco. Essa obrigação, um pas-
sivo do ponto de vista contábil, é chamada de provisão técnica de 
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prêmios não ganhos (PPNG) pela Resolução Susep n. 321/15, art. 
6º, I. A Circular Susep n. 517/15 estabelece que a PPNG dos resse-
guradores locais deve ser calculada de forma bruta das operações 
de retrocessão, ou seja, a operação de retrocessão não deve reduzir 
o montante dos passivos por contrato de resseguro dos ressegu-
radores locais. Os direitos junto aos retrocessionários devem ser 
reconhecidos como ativos dos resseguradores locais.

A constituição da PPNG dos resseguradores locais deve ser realizada 
de forma análoga ao registro do prêmio, ou seja, reconhecida inicial-
mente pelo montante de prêmio de resseguro estimado informado 
pela cedente e, em seguida, ajustada pelas informações contidas nas 
prestações de contas. 

A partir das informações disponibilizadas, o reconhecimento inicial da 
PPNG se dará pelo seguinte lançamento:

Reconhecimento da PPNG estimada de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121121

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (R)

1.000

C 21641121

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos 
Emitidos Estimados/Prêmios Diferidos 
Estimados (P)

1.000

A comissão de resseguro segue mecanismo análogo ao realizado no 
registro do prêmio de resseguro: registrada como conta redutora do 
passivo e, em contrapartida, um crédito no resultado enquanto não se 
inicia a apropriação ao longo da vigência do contrato. O lançamento 
contábil a seguir demonstra como deve ser procedido o registro da 
comissão de resseguro no momento inicial, por parte do ressegurador:
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Reconhecimento da comissão estimada de resseguro (redutora da PPNG) 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641122

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos 
Emitidos Estimados /(-) Comissões Diferidas 
Estimadas (P(-))

250

C 32121122

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados /(-) 
Comissões Diferidas Estimadas (R)

250

De forma correlata ao registro da comissão de corretagem de segu-
ros realizado pela cedente, o ressegurador registra como custo de 
aquisição diferido a comissão de corretagem de resseguros devida 
ao broker, conforme lançamento contábil demonstrado a seguir:

Reconhecimento do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

25

C 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

25

Após o reconhecimento inicial, com o decorrer da vigência do con-
trato, o ressegurador deve realizar o diferimento dos prêmios de 
resseguros com o objetivo de realizar a apropriação das receitas 
(e despesas) em consonância com o regime de competência e, assim, 
resguardar a exposição à qual está submetido. Para isso, o ressegu-
rador deve utilizar as melhores informações que possuir. De acordo 
com orientação da Susep, o diferimento do prêmio deve ser feito pelo 
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período estimado de risco a decorrer das apólices inseridas no con-
trato, isto é, o ressegurador deve estimar uma vigência padrão das 
apólices de seguros e utilizá-la como fator de prazo dos riscos cobertos 
no contrato. 

Para ilustrar, em um contrato de resseguro com vigência de 12 meses 
em que a base de cessão é risk attaching, ou seja, o ressegurador ofe-
rece cobertura para todos os riscos emitidos no período de vigência, 
é possível que uma apólice de seguros cuja duração é 12 meses seja 
emitida no último dia de vigência do contrato de resseguro. Assim, 
estará coberta até o último dia de sua vigência. Deste modo, o perío-
do total de diferimento desse contrato de resseguro deverá abarcar 
todo o período de cobertura dos riscos nele inseridos, ou seja, 24 
meses. Esse exemplo justifica a utilização do prazo padrão de vigên-
cia das apólices de seguros cobertas para definição do período de 
diferimento do contrato de resseguro.

É importante destacar que, para fins didáticos, em todos os exemplos 
dessa obra considerou-se que o início de vigência das apólices emi-
tidas pela seguradora e cobertas pelo contrato de resseguro ocorre 
sempre no dia 1º de cada mês. Na prática, o mais usual é que a ceden-
te emita apólices com diversas datas de início de vigência. Por esse 
motivo, a orientação da Susep acerca das provisões técnicas do resse-
gurador exemplifica o cálculo do saldo da PPNG e consequente apro-
priação do prêmio ganho de resseguro proporcional com base no início 
de vigência no dia 15 de cada mês. Nesse caso, as parcelas mensais de 
R$ 1.000,00 de prêmio não ganho tornar-se-iam ganhas, e consequen-
temente apropriadas ao resultado, ao longo de 24 quinzenas.

Continuando o exemplo proposto, demonstramos a seguir os lança-
mentos contábeis referentes ao primeiro mês de diferimento da PPNG.

O registro a seguir refere-se à parcela de prêmio ganho no primeiro 
mês de vigência do contrato (1/12 de R$1.000,00):
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Apropriação da PPNG estimada de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641121

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão de 
Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (P)

83,33

C 32121121

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão De Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (R)

83,33

De modo análogo ao registro do prêmio, realiza-se a apropriação da 
comissão de resseguro (1/12 de R$ 250,00):

Apropriação da comissão estimada de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121122

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados /(-) 
Comissões Diferidas Estimadas (R)

20,8

C 21641122

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos 
Emitidos Estimados /(-) Comissões Diferidas 
Estimadas (P(-))

20,8

De modo análogo ao registro do prêmio, realiza-se a apropriação da 
comissão de corretagem (1/12 de R$ 25,00):
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Apropriação do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

2,08

C 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

2,08

3.4.2.1.3 Reconhecimento do Ajuste do Prêmio de Resseguro  
Proporcional (Efetivo)

Conforme explicado no tópico 3.4.2.1, o ressegurador deve realizar os 
registros contábeis relativos aos contratos proporcionais a partir da 
melhor informação disponível, ou seja, registrar inicialmente os valo-
res estimados (EPI) e, com o recebimento da prestação de contas da 
cedente, registrar os valores efetivos. Basicamente, o mecanismo con-
tábil dos ajustes consiste em:

1) reversão, no mês de recebimento da prestação de contas, dos 
montantes já registrados nas contas contábeis referentes aos valo-
res estimados; e

2) registro, no mês de recebimento da prestação de contas, dos mon-
tantes reais nas contas representativas dos valores efetivos.

Seguindo com os dados de nosso exemplo, o ressegurador recebeu a 
prestação de contas no quarto mês do contrato, portanto deve realizar 
a reversão dos montantes estimados já registrados relativos a prêmios, 
comissões de resseguro, de corretagem e PPNG. 

A seguradora informa, na prestação de contas, que emitiu R$ 500,00 
por mês, nos primeiros meses de vigência do contrato de resseguro, 
em vez dos R$ 1.000,00 estimados inicialmente e pagou R$ 250,00 em 
sinistros ocorridos. Para o registro contábil desse fato, o ressegurador 
faz os dois lançamentos a seguir. 
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No primeiro, registra-se um débito no resultado com a finalidade de 
estornar, de uma só vez, os valores estimados lançados até então  
(R$ 1.000,00 por mês), conforme demonstrado a seguir:

Reversão do registro do prêmio estimado de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3211121 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Estimado/ Prêmios (R) 3.000

C 1132321

Créditos das Operações/Seguradoras - País/ 
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/ 
Prêmios Estimados/Prêmios Estimados de 
Resseguros (A)

3.000

Independentemente desse lançamento, o registro da parcela de prêmio 
estimado referente ao quarto mês de vigência deve ser realizado, como 
demonstrado no tópico anterior. Convém lembrar que a Susep não per-
mite que sejam realizadas reestimativas de EPI após o início da vigência. 
Essa regra permanece mesmo que o prêmio efetivo informado na pres-
tação de contas seja divergente do EPI, como é o caso do nosso exemplo.

No segundo lançamento, o ressegurador registra um crédito no resul-
tado para reconhecer os valores efetivos de prêmios correspondentes 
aos mesmos meses. Deve-se lembrar que pode ser realizado apenas um 
lançamento de R$ 1.500,00 (R$ 500,00 x 3 meses) contemplando o mon-
tante registrado até então, a exemplo do que é demonstrado a seguir:

Reconhecimento do prêmio efetivo de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132311
Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/Prêmios 
Efetivos/Prêmios Efetivos de Resseguros (A)

1.500

C 3211111 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Efetivo/Prêmios (R) 1.500



194 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

São realizados lançamentos contábeis de forma análoga ao registro 
do prêmio para reversão da comissão de resseguro estimada no mon-
tante de R$ 750,00 (R$ 250,00 x 3 meses) e registro da comissão de 
resseguro efetiva no montante de R$ 375,00 (R$ 125,00 x 3 meses), 
conforme demonstrado a seguir:

Reversão do registro da comissão estimada de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132322

Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/
Prêmios Estimados/(-) Comissões Estimadas de 
Resseguros (A(-))

750

C 3211122
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Estimado/(-) Comissão 
Sobre Prêmios Estimados (R)

750

Reconhecimento da comissão efetiva de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3211112
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Efetivo /(-) Comissão 
Sobre Prêmios (R)

375

C 1132312

Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/
Prêmios Efetivos/(-) Comissões Efetivas de 
Resseguros (A(-))

375

São realizados lançamentos contábeis de forma análoga ao registro 
do prêmio para reversão da comissão de corretagem estimada no 
montante de R$ 75,00 (R$ 25,00 x 3 meses) e registro da comissão de 
corretagem efetiva no montante de R$ 37,50 (R$ 12,50 x 3 meses), 
como demonstrado a seguir:
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Reversão do registro da comissão estimada de corretagem de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21242
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Corretores de Seguros e Resseguros/
Corretagem a Pagar - Resseguros (P)

75

C 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R) 75

Reconhecimento da comissão efetiva de corretagem de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323311
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Corretores de Seguros e Resseguros/
Corretagem a Pagar - Resseguros (P)

37,5

C 21242 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R) 37,5

3.4.2.1.4 Reconhecimento do Ajuste da PPNG e do Custo de  
Aquisição Diferido de Resseguro Proporcional (Efetivo)

No tópico anterior, demonstramos os lançamentos de ajuste das contas 
de prêmios de resseguro, comissão de resseguro e comissão de correta-
gem. Com o decorrer da vigência do contrato de resseguro será neces-
sária a realização de lançamentos para ajustar as parcelas já apropriadas 
de prêmios, comissão de resseguro e comissão de corretagem. 

Após três meses de vigência decorrida, o ressegurador já realizou a apro-
priação de 3/12 do prêmio de resseguro estimado registrado no primei-
ro mês, 2/12 do registrado no segundo mês e 1/12 do registrado no ter-
ceiro mês. As apropriações da comissão de resseguro e da comissão de 
corretagem são procedidas na mesma proporção daquela realizada para 
o prêmio de resseguro. Porém, com as novas informações contidas na 
prestação de contas enviadas pela cedente ao ressegurador, este deverá 
realizar o ajuste nas contas contábeis para refletir a realidade e, para 
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isso, deverá efetuar a reversão dos lançamentos realizados nas contas 
estimadas e o registro nas contas efetivas.

O montante de R$ 500,00 a título de prêmio de resseguro estimado já foi 
apropriado, restando R$ 2.500,00 reais no estoque de PPNG do ressegura-
dor, relativo aos três meses do contrato de resseguro do nosso exemplo. 
No lançamento demonstrado a seguir, o montante da PPNG é revertido: 

Reversão do registro da PPNG estimada de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641121

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão de 
Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (P)

2.500

C 32121121

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão De Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (R)

2.500

De acordo com a prestação de contas, o ressegurador obteve R$ 1.500,00 
a título de prêmio de resseguro efetivo no período, sendo que R$ 250,00 
já devem ser apropriados como prêmio ganho. Desta forma, o montante 
de R$ 1.250,00 é reconhecido pelo ressegurador como forma de ajustar 
a PPNG, conforme lançamento a seguir:

Reconhecimento da PPNG efetiva de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641111

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão de 
Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (P)

1.250

C 32121111
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (R)

1.250
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São realizados lançamentos contábeis de forma análoga ao prêmio 
para reversão da comissão de resseguro estimada no montante de  
R$ 625,00, já líquida da parcela apropriada (R$ 750,00 – R$ 125,00), e 
registro da comissão de resseguro efetiva no montante de R$ 312,50, 
já líquida da parcela apropriada (R$ 375,00 – R$ 62,50), conforme de-
monstrado a seguir:

Reversão do registro da comissão estimada de resseguro  
(redutora da PPNG) 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121122

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados /(-) 
Comissões Diferidas Estimadas (R)

625

C 21641122

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos 
Emitidos Estimados /(-) Comissões Diferidas 
Estimadas (P(-))

625

Reconhecimento da comissão efetiva de resseguro (redutora da PPNG) 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641112

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos 
Emitidos Efetivos/(-) Comissões Diferidas 
Efetivos (P(-))

312,5

C 32121112
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos 
Efetivos/(-) Comissões Diferidas Efetivos (R)

312,5
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São realizados lançamentos contábeis de forma análoga ao prêmio 
para reversão da comissão de corretagem estimada no montante de 
R$ 62,50, já líquida da parcela apropriada (R$ 75,00 – R$ 12,50) e, 
em seguida, o registro da comissão de corretagem diferida efetiva no 
montante de R$ 31,25, já líquida da parcela apropriada (R$ 37,50 –  
R$ 6,25), conforme demonstrado a seguir:

Reversão do registro do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

62,50

C 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

62,50

Reconhecimento do custo de aquisição diferido efetivo

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

31,25

C 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

31,25
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3.4.2.1.5 Registro do Recebimento do Prêmio  
de Resseguro Proporcional

Após realizar a prestação de contas, a cedente deposita na conta cor-
rente bancária do ressegurador o montante de prêmio de resseguro 
cobrado15 líquido (offset) dos valores de comissão de resseguro, comis-
são de corretagem e, se houver, sinistros pagos no período. 

Seguindo com os dados de nosso exemplo, o ressegurador deve reali-
zar o registro do valor de R$ 887,50 referentes a R$ 1.500,00 reais de 
prêmio cobrado, reduzidos de R$ 375,00 relativos à comissão efetiva 
de resseguro, R$ 37,50 de comissão efetiva de corretagem e R$ 200,00 
de sinistros pagos. O registro contábil desse fato deve ser realizado do 
seguinte modo:

Registro do recebimento do prêmio de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 887,50

C 21543 Depósitos de Terceiros/Prêmios e 
Emolumentos Recebidos/Resseguros (P) 887,50

3.4.2.1.6 Registro da Baixa do Prêmio de Resseguro  
Proporcional Recebido

A prática utilizada no mercado de seguros para liquidação dos saldos en-
tre cedente e ressegurador é o desembolso dos valores líquidos, o cha-
mado offset (prêmio de resseguro – comissão de resseguro – comissão 
de corretagem – sinistros). Ao reconhecer o recebimento bancário do 
montante devido pela cedente, o ressegurador deve realizar a baixa dos 
valores registrados no ativo como prêmios efetivos de resseguro, em 

15 Com	o	intuito	de	evitar	a	falta	de	caixa	para	suas	operações,	a	cedente	paga	ao	resse-
gurador,	a	título	de	prêmio	de	resseguro,	apenas	a	parcela	correspondente	ao	prêmio	de	
seguro	já	cobrado/recebido	do	segurado.
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contrapartida das comissões efetivas de resseguro (também no ativo 
como conta redutora do prêmio de resseguro), da provisão de sinistros 
a liquidar, de prêmios e emolumentos recebidos e comissão de corre-
tagem a pagar, conforme lançamento contábil demonstrado a seguir:

Registro da baixa do prêmio de resseguro proporcional recebido

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2164511
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Danos/Provisão de 
Sinistros a Liquidar/Administrativas/Direto (P)

200

D 21543 Depósitos de Terceiros/Prêmios e 
Emolumentos Recebidos/Resseguros (P) 887,50

D 21242
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Corretores de Seguros e 
Resseguros/Corretagem a Pagar - Resseguros (P)

37,50

D 1132312

Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/
Prêmios Efetivos /(-) Comissões Efetivas de 
Resseguros (A(-))

375

C 1132311
Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/Prêmios 
Efetivos/Prêmios Efetivos de Resseguros (A)

1.500

3.4.2.1.7 Comissão Escalonada de Resseguro 

Além da comissão de resseguro tradicional, para a qual demonstramos 
os lançamentos contábeis nos tópicos anteriores, o contrato de ressegu-
ro pode prever uma bonificação de comissão escalonada (sliding scale), 
que varia de acordo com o resultado do contrato. A comissão escalona-
da funciona da seguinte forma: uma comissão provisória é estabelecida 
no início do contrato e, de acordo com o desenvolvimento e o resultado 
do mesmo, pode ser reduzida ou majorada. A apuração do resultado 
do contrato ocorre após sua vigência, em data a ser estabelecida nesse 
documento, o que pode resultar em valores de comissão a pagar do res-
segurador para a cedente ou em valores a receber da cedente.
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3.4.2.1.7.1 Reconhecimento Inicial da Comissão Escalonada  
de Resseguro

Ao final do período acordado no contrato, o ressegurador apura o resul-
tado do contrato de resseguro e, a partir dele, calcula o valor de comis-
são escalonada. Porém, como forma de respeitar o princípio contábil 
da competência, o ressegurador deve realizar o registro contábil da co-
missão escalonada durante a vigência do contrato. Para isso, os valores 
estimados de comissão escalonada de resseguro devem ser registrados 
em conta de provisão técnica específica: provisão de excedente técnico 
(PET). O reconhecimento contábil da PET, nesse caso, será realizado so-
mente se o cálculo dessa provisão for efetuado por contrato. 

Suponhamos que o ressegurador, ao acompanhar o resultado de certo 
contrato de resseguro durante sua vigência, venha apurando resulta-
do superior ao esperado (estabelecido nesse documento) e que existe 
uma cláusula no texto defina uma majoração da comissão de resse-
guro para esse caso, de 10% para 20%. Desse modo, o ressegurador 
estima pagar à cedente uma comissão maior do que a provisoriamente 
definida. Se o resultado se confirmar até o final da vigência do con-
trato, o ressegurador irá desembolsar um montante adicional de co-
missão para a cedente, porém deve realizar o registro contábil dessa 
estimativa durante o período do contrato. O ressegurador estimou, até 
determinado momento, que irá desembolsar R$ 200,00 de comissão 
adicional de resseguro e deve realizar o reconhecimento contábil des-
se montante, de acordo com o lançamento demonstrado a seguir:

Reconhecimento da comissão escalonada estimada de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 321231
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Excedentes Técnicos/
Resseguros (R)

200

C 21649311

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Outras 
Provisões/Provisão de Excedentes Técnicos/
Direto/Comissão Escalonada (P)

200
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Cabe ressaltar que os valores registrados como comissão escalonada 
derivada de contrato resseguro que foi objeto de retrocessão propor-
cional poderão ser contabilizados como ativo de retrocessão, na pro-
porção em que forem cedidos.

3.4.2.1.7.2 Mensuração Subsequente e Liquidação da Comissão 
Escalonada Efetiva de Resseguro 

Ao final da vigência do contrato de resseguro, o ressegurador apura o 
resultado do contrato e, por conseguinte, o valor efetivo da comissão 
escalonada a pagar para a cedente. Ocorrendo o acordo entre as par-
tes (cedente e ressegurador) quanto ao valor a ser pago, o montante 
registrado na PET, referente à comissão para o respectivo contrato, 
deve ser revertido e, em seguida, registrado o seu valor efetivo em 
conta do ativo como redutora dos prêmios de resseguros efetivos a 
receber da cedente. 

Suponhamos que ao final do contrato o ressegurador apure uma co-
missão adicional no valor de R$ 200,00. O registro contábil, após se 
chegar ao valor da comissão escalonada efetiva a ser desembolsada, 
deve ser realizado como demonstrado a seguir:

Reversão do registro da comissão escalonada estimada de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21649311

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Outras 
Provisões/Provisão de Excedentes Técnicos/
Direto/Comissão Escalonada (P)

200

C 321231
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Excedentes Técnicos/
Resseguros (R)

200

Após o estorno da estimativa de comissão escalonada, deve ser reali-
zado o registro do seu valor efetivo em conta redutora de prêmios de 
resseguros efetivos a receber da cedente, conforme lançamento de-
monstrado a seguir:
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Reconhecimento da comissão escalonada efetiva de resseguro 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3211112
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Efetivo/Prêmios/(-) 
Comissão Sobre Prêmios (R)

200

C 1132312

Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/
Prêmios Efetivos/(-) Comissões Efetivas de 
Resseguros (A(-))

200

Ao final da vigência do contrato, após a apuração do resultado e da co-
missão adicional a ser paga a cedente, o ressegurador realiza o seguinte 
lançamento para o registro contábil da liquidação da comissão:

Registro da liquidação da comissão de resseguro escalonada

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132312

Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/
Prêmios Efetivos/(-) Comissões Efetivas de 
Resseguros (A(-))

200

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 200

3.4.2.1.8 Participação nos Lucros do Contrato de Resseguro 

O contrato de resseguro pode prever uma bonificação adicional 
chamada de participação nos lucros, a partir da qual pode ocorrer 
o desembolso de valores em favor da cedente a título de participa-
ção no resultado do contrato de resseguro (como “no claims bonus” 
e “profit comission”).
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3.4.2.1.8.1 Reconhecimento Inicial da Participação nos Lucros  
de Resseguro

A participação nos lucros de resseguro é apurada, de modo geral, como 
um percentual, estabelecido previamente, que incide no resultado apu-
rado do contrato. 

Atendendo ao princípio contábil da competência, o ressegurador deve 
estimar, durante a vigência do contrato, o valor de participação nos 
lucros a ser desembolsado e realizar o registro deste em conta de pro-
visão técnica específica: provisão de excedente técnico (PET). 

Suponhamos que o ressegurador, ao acompanhar o resultado de certo 
contrato de resseguro durante sua vigência, venha apurando um resul-
tado positivo e que exista uma cláusula contratual definindo que um 
percentual de 10% desse lucro deva ser pago à cedente a título de par-
ticipação nos lucros. Se o resultado se confirmar até o final da vigên-
cia do contrato, o ressegurador irá desembolsar o montante adicional 
para a cedente, porém deve realizar o registro contábil dessa estimati-
va durante o período do contrato. Caso o ressegurador tenha apurado, 
até então, que irá desembolsar R$ 100,00 referentes à participação 
nos lucros, deve realizar o reconhecimento contábil desse montante 
de acordo com o lançamento demonstrado a seguir: 

Reconhecimento da participação nos lucros estimada

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 324261
Outras Receitas e Despesas Operacionais/
Outras Despesas Operacionais/Lucros 
Atribuídos/Resseguros (R)

100

C 21649312

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Outras 
Provisões/Provisão De Excedentes Técnicos/
Direto/Participação Nos Lucros (P)

100
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Cabe ressaltar que os valores registrados como participação nos lucros 
decorrentes de contratos objeto de retrocessão proporcional poderão 
ser contabilizados como ativo de retrocessão, na proporção em que 
forem cedidos.

3.4.2.1.8.2 Mensuração Subsequente e Liquidação da Participação 
nos Lucros do Contrato de Resseguro

Ao final do período estabelecido no contrato, o ressegurador apura o 
respectivo resultado obtido e, por conseguinte, o valor efetivo de par-
ticipação nos lucros a pagar para a cedente. Ocorrendo o acordo entre 
as partes (cedente e ressegurador) quanto ao valor da participação nos 
lucros a ser paga, o montante registrado na PET, somente para o respec-
tivo contrato, deve ser revertido para a conta de passivo denominada 
participação nos lucros do grupo, em débitos de operações com segu-
ros e resseguros. Cabe destacar, neste ponto, que o registro da partici-
pação nos lucros difere daquele visto para a comissão escalonada pelo 
seguinte motivo: a última é considerada redutora do prêmio cedido em 
resseguro, sendo registrada no em conta de ativo como redutora dos 
prêmios de resseguro a receber.

Suponhamos que, ao final da vigência do contrato, o ressegurador 
apure uma participação nos lucros no valor de R$ 100,00. O registro 
contábil quando da apuração do valor da participação nos lucros a ser 
desembolsada deve ser realizado como demonstrado a seguir:

Registro da participação nos lucros a pagar

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21649312

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Outras 
Provisões/Provisão de Excedentes Técnicos/
Direto/Participação nos Lucros (P)

100

C 21283
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Outros Débitos Operacionais/
Lucros Atribuídos a Pagar (P)

100



206 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Ao final da vigência do contrato, após a apuração do resultado e, se 
houver, da participação nos lucros a ser paga à cedente, o ressegura-
dor realiza o seguinte lançamento:

Registro da liquidação da participação nos lucros

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21283
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Outros Débitos Operacionais/
Lucros Atribuídos a Pagar (P)

100

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 100

3.4.2.2 Contrato Não Proporcional

O resseguro não proporcional é contratado para uma carteira de ris-
cos, não havendo, necessariamente, uma relação direta com as apóli-
ces emitidas pela cedente na vigência do contrato de resseguro. Essa 
pode ser considerada a maior distinção do contrato não proporcional 
de resseguro em relação ao proporcional. A precificação dos contra-
tos não proporcionais é realizada a partir de uma exposição esperada, 
informada pela cedente, que pode ser medida pela importância segu-
rada, pelo volume de prêmio a ser emitido, pela sinistralidade, entre 
outros fatores. Já no momento inicial são definidos o preço do contra-
to, o prêmio depósito e o prêmio mínimo, o que facilita o registro con-
tábil em comparação com o contrato proporcional. Cabe lembrar que 
a cedente irá desembolsar o montante referente ao prêmio mínimo 
mesmo que a exposição esperada não seja realizada.

Conforme já discutido, a Circular Susep n. 517/15 estabelece o momen-
to de reconhecimento dos prêmios dos contratos não proporcionais:

a) prêmios mínimo e/ou depósito: reconhecidos no início de vigência 
ou no momento da aceitação do contrato, o que primeiro ocorrer, 
pelo valor acordado contratualmente; e
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b) prêmios de ajuste e de reintegração: reconhecidos no momento do 
acordo entre as partes. 

Esse normativo define, ainda, que os prêmios de resseguro deverão 
ser diferidos ao longo dos prazos a decorrer do contrato. Vale lembrar 
que os prazos a decorrer dos contratos de resseguro poderão ser su-
periores à vigência contratual estabelecida, de acordo com as carac-
terísticas de cada tipo de contrato (loss occurring ou risk attaching:  
vide tópico 2.3.6).

Nos próximos tópicos serão demonstrados os lançamentos a serem 
feitos pelo ressegurador para o registro dos principais fatos contábeis 
que envolvem a operacionalização dos contratos não proporcionais.

3.4.2.2.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Resseguro  
Não Proporcional

Como já discutido, o reconhecimento inicial do prêmio de resseguro 
pelo ressegurador deverá respeitar as características de cada tipo de 
contrato. As seguintes informações serão utilizadas para exemplificar o 
evento de reconhecimento inicial do prêmio de resseguro advindo de 
contrato não proporcional pelo ressegurador:

• vigência do contrato: 1º/01/20X1 a 31/12/20X1;

• prêmio mínimo/depósito: R$ 1.200,00;

• comissão de corretagem: 5% do prêmio;

• base de cessão: risk attaching;

• prazo padrão de vigência das apólices de seguros: 12 meses com iní-
cio de vigência das apólices no dia 1º do mês da emissão/renovação;

• forma de pagamento do prêmio: 4 vezes, a serem pagas a cada 90 
dias de vigência decorrida do contrato.
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No início de vigência ou no momento da aceitação do contrato não 
proporcional de nosso exemplo, o ressegurador oferece cobertura 
para uma carteira de riscos da cedente. Desse modo, deve-se realizar 
registro contábil do prêmio mínimo/depósito em seu valor integral, 
conforme o seguinte lançamento:

Reconhecimento do prêmio de resseguro não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132311

Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/
Prêmios Efetivos/Prêmios Efetivos de 
Resseguros (A)

1.200

C 3211111 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Efetivo/Prêmios (R) 1.200

De modo análogo ao registro do prêmio, deve ser escriturada a despe-
sa com a comissão de corretagem, conforme o seguinte lançamento:

Reconhecimento da comissão de corretagem de resseguro  
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R) 60

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Corretores de Seguros e 
Resseguros/Corretagem a Pagar - Resseguros (P)

60

Cabe ressaltar que não há lapso temporal na disponibilização das in-
formações relativas ao prêmio de resseguro não proporcional, como 
ocorre para os contratos proporcionais. Desse modo, o ressegurador 
deve utilizar para o registro desses contratos apenas as contas de 
caráter “efetivo”.
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3.4.2.2.2 Constituição e Diferimento da PPNG e do Custo de  
Aquisição Diferido de Resseguro Não Proporcional

Assim como ocorre para o contrato proporcional, o ressegurador deve 
registrar a obrigação de cobrir os valores a pagar relativos a sinistros e 
despesas a ocorrer ao longo do prazo a decorrer da vigência, ou seja, 
constituir a PPNG. 

O reconhecimento inicial se dará pelo montante integral do prêmio de 
resseguro, conforme lançamento demonstrado a seguir:

Reconhecimento da PPNG de resseguro não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121111
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (R)

1.200

C 21641111

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão de 
Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (P)

1.200

Igualmente ao registro do prêmio, a despesa de corretagem necessita 
ser diferida para apropriação posterior ao longo da vigência do contra-
to, como o seguinte lançamento:

Reconhecimento do custo de aquisição diferido de resseguro  
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento 
- Outros/Comissão de Corretagem – 
Resseguros/Corretagem de Resseguros (A)

60

C 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação 
de Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

60



210 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Após o momento inicial, com o decorrer da vigência do contrato, o 
ressegurador deve realizar a apropriação dos prêmios de resseguro e 
despesas conexas em consonância com o regime de competência e, 
assim, resguardar a exposição a que está sendo submetido. Como o 
diferimento do prêmio de resseguro não proporcional deve ser reali-
zado pelo período estimado de risco a decorrer das apólices inseridas 
no contrato, o ressegurador necessita prever uma vigência padrão 
dessas apólices, para que possa utilizá-la como fator de prazo dos 
riscos inseridos no contrato.  

Continuando com o exemplo proposto, o prazo padrão de vigência 
das apólices de seguros cobertas é de 12 meses, e a base de cessão é 
risk attaching. Isso significa que o contrato de resseguro oferece co-
bertura para apólices de seguros com vigências de 12 meses, iniciadas 
desde o primeiro até o último dia de validade do contrato. Quando 
analisamos o período de cobertura desse contrato de resseguro ve-
rificamos que existirão apólices cobertas por até 12 meses além da 
vigência contratual, isto é, poderão existir apólices cobertas pelo con-
trato de resseguro que serão inseridas nos últimos dias de vigência do 
documento e que terão validade de 12 meses, justificando assim a de-
finição, pelo ressegurador, de um prazo de diferimento de 24 meses. 

Considerando que a produção de prêmios da seguradora é constan-
te, para fins de cálculo, dividimos o prêmio mínimo em 12 parcelas  
(R$ 1.200,00 / 12 = R$ 100,00) e consideramos que, a cada mês, uma 
dessas parcelas será apropriada pelo prazo da vigência padrão das 
apólices inseridas no contrato (12 meses, no nosso exemplo).

Destacamos novamente que estamos considerando que o início de vi-
gência das apólices emitidas pela seguradora cedente e cobertas pelo 
contrato de resseguro ocorre sempre no dia 1º de cada mês. Na práti-
ca, o mais usual é que a cedente emita apólices com diversas datas de 
início de vigência. Por esse motivo, a orientação da Susep acerca das 
provisões técnicas do ressegurador exemplifica o cálculo do saldo da 
PPNG e consequente apropriação do prêmio ganho de resseguro não 
proporcional com base no início de vigência no dia 15 de cada mês. 
Nesse caso, as parcelas mensais de R$ 100,00 de prêmio mínimo não 
ganho tornar-se-iam ganhas, e consequentemente apropriadas ao re-
sultado, ao longo de 24 quinzenas.
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Deste modo, o registro a seguir refere-se à parcela de prêmio ganho no 
primeiro mês de vigência do contrato (1/12 de R$ 100,00):

Apropriação da PPNG de resseguro não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641111
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão de 
Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (P)

8,33

C 32121111
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (R)

8,33

De modo análogo ao registro do prêmio, deve ser registrada a comis-
são de corretagem, conforme o seguinte lançamento [(R$ 60,00 / 12) 
x (1/12)]:

Apropriação do custo de aquisição diferido de resseguro  
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação 
de Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

0,42

C 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento 
- Outros/Comissão de Corretagem – 
Resseguros/Corretagem de Resseguros (A)

0,42

É importante frisar neste ponto que, para os contratos de resseguro 
não proporcionais com base de cessão loss occurring, o período de 
vigência estabelecido no contrato tende a coincidir com o prazo de 
diferimento contábil.
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3.4.2.2.3 Reconhecimento e Diferimento do Prêmio de Ajuste  
de Resseguro Não Proporcional

Ao final do contrato, o ressegurador deve comparar o volume de ex-
posição ao risco estimado no início deste (base de cálculo do prêmio), 
com o volume efetivamente realizado pela cedente. Se superior, apli-
ca-se uma taxa de ajuste – previamente estabelecida no contrato – ao 
volume de exposição16 efetivamente realizado pela cedente e deduz-se 
o prêmio mínimo/depósito com a finalidade de se apurar o chamado 
prêmio de ajuste. Conforme orientação da Susep, o prêmio de ajuste 
deverá ser registrado no momento do acordo entre as partes.

Seguindo o nosso exemplo, o ressegurador verificou que a cedente 
enfrentou um volume de exposição ao risco maior do que o estimado 
inicialmente, durante o período de vigência do contrato de resseguro 
não proporcional, o que gerou um prêmio de ajuste no montante de 
R$ 120,00. Para o registro contábil desse evento, o ressegurador deve 
realizar o seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento do prêmio de ajuste de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132311
Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/Prêmios 
Efetivos/Prêmios Efetivos de Resseguros (A)

120

C 3211111 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Efetivo/Prêmios (R) 120

Novamente deve ser registrada a respectiva comissão de corretagem 
adicional proporcional ao prêmio de ajuste, como no seguinte lança-
mento (5% de R$ 120,00):

16 A	medida	de	exposição	é	definida	no	contrato	de	resseguro	e,	geralmente,	corresponde	
à receita de prêmio de seguros.
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Reconhecimento da comissão de corretagem adicional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R) 6

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Corretores de Seguros e Resseguros/
Corretagem a Pagar - Resseguros (P)

6

Se a cedente incorrer em volume de exposição ao risco inferior ao ini-
cialmente estimado no contrato, não se apura o prêmio de ajuste.

Tendo como diretriz a orientação da Susep sobre provisões técnicas, 
a partir de seu reconhecimento inicial, o prêmio de ajuste deverá ser 
diferido até o final da vigência do contrato de resseguro. O período de 
diferimento do prêmio de ajuste não poderá ultrapassar o término do 
diferimento do prêmio mínimo do contrato correspondente, encerran-
do-se os dois no mesmo período.

Os registros contábeis relativos ao reconhecimento da PPNG oriunda 
do prêmio de ajuste e ao seu diferimento são operacionalizados de 
modo idêntico ao demonstrado no item 3.4.2.2.2 deste livro. 

3.4.2.2.4 Reconhecimento do Prêmio de Reintegração  
de Resseguro Não Proporcional

Durante a vigência do contrato de resseguro, podem ocorrer sinistros 
que consumam uma parte da cobertura oferecida pelo ressegurador.  
A cedente pode comprar as chamadas reintegrações para restabele-
cer a cobertura inicialmente contratada. Na maioria das vezes, os con-
tratos já preveem um número limitado de reintegrações automáticas 
para que a cedente não fique sem cobertura. 

O pagamento do prêmio de reintegração pela cedente é realizado, ge-
ralmente, de forma simultânea à recuperação do sinistro. Para a Susep, 
o prêmio de reintegração deve ser reconhecido no momento do acor-
do entre as partes (cedente e ressegurador).
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Suponhamos que ocorrera um sinistro coberto pelo contrato de res-
seguro e a cedente decidiu comprar uma reintegração para restabe-
lecimento da cobertura inicialmente contratada. Para isso, deve de-
sembolsar R$ 40,00 a título de prêmio de reintegração em favor do 
ressegurador. Após o acordo entre as partes e, até que receba o mon-
tante referente ao prêmio de reintegração, o ressegurador deve reali-
zar o seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento do prêmio de reintegração de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132311
Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/Prêmios 
Efetivos/Prêmios Efetivos de Resseguros (A)

40

C 3211111 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Efetivo/Prêmios (R) 40

3.4.2.3 Contrato Facultativo

O contrato de resseguro facultativo, no qual a cedente e o ressegura-
dor negociam em separado risco a risco, funciona de forma muito simi-
lar à emissão das apólices pelas cedentes, isto é, no início do contrato, 
o ressegurador conhece o prêmio a ser recebido e a vigência do risco, 
podendo assim registrar o prêmio como efetivo.

O prêmio do resseguro do contrato facultativo, seja ele proporcional 
ou não proporcional, deve ser registrado pelo valor estabelecido no 
contrato no momento da aceitação do risco. Na ocorrência de endos-
sos que alterem o valor do prêmio e/ou a vigência, estes devem ser 
considerados pela mesma metodologia de cálculo do risco original. Os 
valores de comissão de resseguro e comissão de corretagem desses 
contratos devem ser reconhecidos pelos mesmos critérios utilizados 
para os contratos proporcionais (efetivos) e não proporcionais.

Optamos por não repetir neste ponto os lançamentos de reconhecimen-
to inicial e mensuração subsequente dos contratos facultativos, visto que 
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aqueles já demonstrados para os contratos proporcionais (efetivos) e não 
proporcionais, nos tópicos 3.4.2.1 e 3.4.2.2, atendem a esse objetivo.

3.4.2.4 Reconhecimento e Liquidação de Sinistros

O contrato de resseguro estabelece que a cedente deve informar ao 
ressegurador o montante de sinistros ocorridos e avisados em um 
determinado período. O ressegurador, por sua vez, ao obter tal infor-
mação, deve realizar o registro contábil desse fato de acordo com o 
seguinte lançamento:

Reconhecimento de sinistros de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 322111 Operações de Resseguro/Sinistros Ocorridos/
Sinistros/Indenizações Avisadas/Resseguros (R) 200

C 2164511
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Danos/Provisão de 
Sinistros a Liquidar/Administrativas/Direto (P)

200

Quando a cedente realiza o pagamento das indenizações de seguros 
aos segurados, deve informar ao ressegurador e solicitar a recupera-
ção das parcelas resseguradas. O ressegurador, por sua vez, ao efetivar 
o desembolso, deve realizar o registro contábil de acordo com o se-
guinte lançamento:

Liquidação de sinistros de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2164511
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Danos/Provisão de 
Sinistros a Liquidar/Administrativas/Direto (P)

200

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 200
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3.4.3 RETROCESSÃO NA ÓTICA DO RESSEGURADOR LOCAL

Tal como faz a seguradora, como forma de efetivar a pulverização de 
seus riscos, o ressegurador transfere parcela destes para outros resse-
guradores ou seguradoras. Trata-se do resseguro do resseguro, opera-
ção denominada retrocessão.

Do ponto de vista de um ressegurador, a retrocessão pode ser:

a) cedida: quando o ressegurador transfere parcela dos riscos assumi-
dos para outros resseguradores ou seguradoras; ou

b) aceita: quando o ressegurador assume parcela de riscos provenien-
tes de outros resseguradores.

Para melhor entendimento, analisaremos em separado as operações 
de retrocessão cedida e aceita nos tópicos a seguir.

3.4.3.1 Retrocessão Cedida

Na operação de retrocessão cedida, o ressegurador cede uma parcela 
de seus riscos ao retrocessionário, o que faz com que tal processo se 
assemelhe ao de cessão do risco de seguro ao ressegurador realizado 
pela seguradora. Portanto, a natureza dos registros contábeis da ope-
ração de retrocessão cedida também é bem semelhante à dos registros 
procedidos pela seguradora, porém aqueles são efetuados em contas 
próprias dos resseguradores. 

Por outro prisma, a operação de retrocessão cedida deve ser pensada 
de modo contrário à operação de resseguro na ótica do ressegurador 
demonstrada no tópico 3.4.2 deste livro, visto que dessa vez o ressegu-
rador é quem cede o prêmio ao retrocessionário.

A seguir demonstraremos os lançamentos contábeis da retrocessão 
cedida por tipo de contrato.
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3.4.3.1.1 Contrato Proporcional

3.4.3.1.1.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Retrocessão Cedida 
Proporcional (Estimado)

Com a mesma finalidade da seguradora – pulverização dos riscos –, o 
ressegurador firma contratos de retrocessão (resseguro do resseguro) 
com outros resseguradores e, em alguns casos, com seguradoras17.  
O ressegurador reúne os riscos assumidos por meio de seus contratos 
de resseguro e os cede ao retrocessionário totalmente ou parcialmente. 

Cabe destacar que, ao ceder em retrocessão o prêmio dos riscos assu-
midos de contratos de resseguro proporcionais, o ressegurador pode 
não conhecer o montante efetivo pelo fato de se basear na estimati-
va de prêmio informado pela seguradora (EPI). Em consequência, o 
registro contábil do prêmio cedido em retrocessão será realizado nas 
contas classificadas como “estimados” e, assim que receber a presta-
ção de contas da seguradora, deve ser feito o ajuste para as contas 
classificadas como “efetivos”.

As informações abaixo serão utilizadas para exemplificar o evento de 
reconhecimento inicial do prêmio de retrocessão cedida:

• prêmio de retrocessão cedida estimado informado pelo ressegura-
dor (EPI): R$ 24.000,00 (R$ 2.000,00 por mês);

• prêmio de retrocessão cedida efetivo (prestação de contas):  
R$ 12.000,00 (R$ 1.000,00 por mês);

• vigência do contrato: 1º/01/20X1 a 31/12/20X1;

• a comissão de retrocessão estabelecida no contrato é de 20% do 
prêmio de retrocessão cedida;

17 A	Lei	Complementar	n.	126/2007	estabelece	que	a	transferência	de	risco	das	opera-
ções	de	 resseguro	 somente	 será	 realizada	para	 resseguradores	 (locais,	 admitidos	ou	
eventuais)	e,	das	operações	de	retrocessão,	para	resseguradores	(locais,	admitidos	ou	
eventuais)	ou	sociedades seguradoras locais. 
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• base de cessão: risk attaching;

• prazo padrão de vigência das apólices de seguros: 12 meses com iní-
cio de vigência das apólices no dia 1º do mês da emissão/renovação;

A partir dessas informações, o ressegurador considerou como prêmio 
estimado total do contrato o montante de R$ 24.000,00, que será re-
conhecido linearmente durante os 12 meses de vigência do contrato, 
ou seja, R$ 2.000,00 por mês. O registro contábil do prêmio estimado 
cedido em retrocessão será procedido mês a mês, da seguinte forma:

Reconhecimento do prêmio estimado de retrocessão cedida proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 329311*11

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios 
de Resseguros/Resseguradora Local*/
Estimado/Prêmios (R)

2.000

C 212371*21

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Estimados/
Prêmios Estimados (P)

2.000

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sen-
do	utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.	

Tal como ocorre com a comissão de resseguro, a comissão de retro-
cessão refere-se a um valor a ser pago pelo retrocessionário à ce-
dente, nesse caso, um ressegurador, ao mesmo tempo em que este 
cede uma parcela do prêmio. No exemplo, a comissãomensalmen-
te corresponde a 20% do prêmio cedido mensal estimado (20% x  
R$ 2.000,00 = R$ 400,00). O registro contábil dessa comissão é rea-
lizado em duas contas redutoras. Uma ajusta a obrigação de repas-
sar o prêmio de retrocessão cedida ao retrocessionário e a outra, a 
despesa de prêmio de retrocessão cedida no resultado. Observe o 
seguinte lançamento contábil:
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Reconhecimento da comissão estimada de retrocessão  
cedida proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 212371*22

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Estimados/
(-) Comissões Estimadas (P(-))

400

C 329311*12

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios 
de Resseguros/Resseguradora Local*/
Estimado /(-) Comissão Sobre Prêmios 
Cedidos em Retrocessão (R)

400

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sen-
do	utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.	

3.4.3.1.1.2 Reconhecimento Inicial e Mensuração Subsequente do 
Ativo de Retrocessão Cedida Proporcional (Estimado)

De acordo com a Circular Susep n. 517/2015, o ressegurador deve 
constituir a sua provisão de prêmios não ganhos bruta das operações 
de retrocessão sendo a parcela de risco transferida para o retrocessio-
nário registrada como um ativo (de retrocessão diferido). 

Inicialmente, o ressegurador deve registrar como ativo de retrocessão 
de um contrato proporcional a parcela transferida para o retrocessio-
nário dos EPIs de resseguro registrados em sua PPNG e, em seguida, 
realizar a apropriação mensal de modo análogo ao diferimento contá-
bil do prêmio de resseguro estimado. 

No nosso exemplo, o ressegurador estima que irá ceder R$ 24.000,00 
ao retrocessionário ao longo da vigência de 12 meses do contrato de 
retrocessão e optou pelo reconhecimento contábil de forma linear 
(sem sazonalidade esperada), de modo que reconhecerá R$ 2.000,00 
de cessão por mês de vigência. Logo, o registro contábil inicial do ati-
vo de retrocessão deve ser de acordo com o lançamento contábil de-
monstrado a seguir:
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Reconhecimento do ativo de retrocessão diferido estimado (prêmio)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1192111

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio 
de Retrocessão Diferido - PPNG/Estimado/
Prêmio de Retrocessão Diferido – PPNG (A)

2.000

C 32932111

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação da 
Despesa de Retrocessão/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Estimado/Prêmios Estimados (R)

2.000

De modo análogo ao registro do ativo de retrocessão, realiza-se o re-
gistro do diferimento da comissão de retrocessão (novamente em con-
ta redutora, mas agora do ativo de retrocessão diferido), que, nesse 
caso, é de 20% do prêmio cedido (20% x R$ 2.000,00 = 400,00). O re-
gistro contábil dessa operação é demonstrado no lançamento a seguir:

Reconhecimento do ativo de retrocessão diferido estimado (comissão)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32932112

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação da 
Despesa de Retrocessão/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Estimado /(-) Comissão Sobre 
Prêmios Cedidos em Retrocessão Estimados (R)

400

C 1192112

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio 
de Retrocessão Diferido - PPNG/Estimado /
Comissões Diferidas - Prêmios Cedidos em 
Retrocessão (A(-))

400



3	|	CONTABILIDADE	APLICADA	AOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 221

3.4.3.1.1.3 Reconhecimento do Ajuste do Prêmio de Retrocessão 
Cedida Proporcional (Efetivo)

O mecanismo de registro contábil do prêmio de resseguro estimado 
(EPI) e, em seguida, estorno do mesmo e registro do prêmio efetivo, 
quando do recebimento da prestação de contas (ver tópico 3.4.2.1), 
será utilizado de modo semelhante pelo ressegurador para o ajuste do 
prêmio de retrocessão cedida. 

Seguindo com os dados de nosso exemplo, no 4º mês do contrato, o 
ressegurador recebe da cedente a prestação de contas dos três primei-
ros meses do contrato de resseguro. Nesse momento, além dos ajustes 
nas contas relativas ao resseguro, deve ainda realizar a reversão dos 
montantes estimados já registrados relativos a prêmios e comissões de 
retrocessão e, em seguida, o registro dos valores efetivos. 

No nosso exemplo, a seguradora informou na prestação de contas 
que o prêmio de resseguro efetivo foi inferior ao estimado. Este fato, 
que gerou a demanda por ajustes nas contas relativas ao prêmio de 
resseguro, também ocasionará a necessidade de ajustes nas con-
tas do prêmio de retrocessão cedida das demonstrações contábeis  
do ressegurador. 

O ressegurador apurou a título de prêmio de retrocessão efetivo  
R$ 1.000,00 por mês, nos três primeiros meses de vigência do con-
trato de retrocessão, em vez dos R$ 2.000,00 registrados inicialmente  
como EPI. 

Para realizar o registro contábil desse fato o ressegurador deve es-
tornar, de uma só vez, os valores estimados lançados até então  
(R$ 2.000,00 por mês), conforme demonstrado a seguir:
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Reversão do prêmio estimado de retrocessão cedida proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 212371*21

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Estimados/
Prêmios Estimados (P)

6.000

C 329311*11

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios 
de Resseguros/Resseguradora Local*/
Estimado/Prêmios (R)

6.000

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Em seguida, o ressegurador deve registrar o prêmio de retrocessão efe-
tivo que, para fins de nosso exemplo, foi de metade do valor estimado, 
como no lançamento demonstrado a seguir:

Reconhecimento do prêmio efetivo de retrocessão cedida proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 329311*21
Resultado com Operação de Retrocessão/Despesas 
com Retrocessão/Prêmios de Resseguros /
Resseguradora Local*/Efetivo/Prêmios (R)

3.000

C 212371*11
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Retrocessões Cedidas/
Ressegurador Local*/Efetivos/Prêmios Efetivos (P)

3.000

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Assim como procedeu no prêmio de retrocessão cedido, o ressegura-
dor deve estornar o montante registrado a título de comissão de retro-
cessão estimada (20% de R$ 2.000,00 por mês), segundo lançamento 
demonstrado a seguir:



3	|	CONTABILIDADE	APLICADA	AOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 223

Reversão da comissão estimada de retrocessão cedida proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 329311*12

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios 
de Resseguros/Resseguradora Local*/
Estimado/(-) Comissão Sobre Prêmios 
Cedidos em Retrocessão (R)

1.200

C 212371*22

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Estimados/
(-) Comissões Estimadas (P(-))

1.200

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Por fim, o ressegurador deve registrar os valores efetivos de comissão 
de retrocessão (20% de R$ 1.000,00 por mês), conforme lançamento 
demonstrado a seguir:

Reconhecimento da comissão efetiva de retrocessão cedida proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 212371*12

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Efetivos/(-) 
Comissões Efetivas (P(-))

600

C 329311*22

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios de 
Resseguros/Resseguradora Local*/Efetivo/
(-) Comissão Sobre Prêmios Cedidos em 
Retrocessão (R)

600

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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3.4.3.1.1.4 Reconhecimento do Ajuste do Ativo de Retrocessão 
Cedida Proporcional (Efetivo)

Com o decorrer da vigência do contrato de retrocessão será necessária 
a realização de lançamentos para ajustar as parcelas já apropriadas 
referentes ao ativo de retrocessão. 

Após três meses de vigência decorrida, o ressegurador já haveria rea-
lizado a apropriação de 3/12 do prêmio de resseguro estimado (EPI) e 
da comissão de resseguro estimada registrados no primeiro mês, 2/12 
do que foi registrado no segundo e 1/12 do terceiro. De forma análoga, 
efetua também a apropriação do ativo de retrocessão estimado e da 
comissão de retrocessão estimada. 

Com as novas informações contidas na prestação de contas enviadas 
pela seguradora/cedente, o ressegurador deve realizar o ajuste nas 
contas contábeis para refletir a realidade e, para isso, deverá efetuar 
a reversão das contas “estimadas” e o registro nas contas “efetivas”, 
lembrando que devem ser feitos, também, os registros relativos aos 
ativos correspondentes.

O montante de R$ 1.000,00, a título de ativo de retrocessão estimado 
já foi apropriado, restando R$ 5.000,00 relativos ao contrato de retro-
cessão do nosso exemplo.

No lançamento demonstrado a seguir, o ressegurador realiza a rever-
são do montante do ativo de retrocessão de prêmio estimado: 
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Reversão do registro do ativo de retrocessão estimado (prêmio)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32932111

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação da 
Despesa de Retrocessão/Provisão de 
Prêmios Não Ganhos/Estimado/Prêmios 
Estimados (R)

5.000

C 1192111

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio 
de Retrocessão Diferido - PPNG/Estimado/
Prêmio de Retrocessão Diferido – PPNG (A)

5.000

O ressegurador apurou R$ 3.000,00 como prêmio de retrocessão ce-
dida efetivo no período (metade do inicialmente estimado), sendo 
que R$ 500,00 já foram apropriados. Desta forma, o montante de  
R$ 2.500,00 é reconhecido como ativo de retrocessão de prêmio efeti-
vo, segundo lançamento a seguir:

Reconhecimento do ativo de retrocessão efetivo (prêmio)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1192121

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio de 
Retrocessão Diferido - PPNG /Efetivo/Prêmio 
de Retrocessão Diferido – PPNG (A)

2.500

C 32932121

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação da 
Despesa de Retrocessão/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos /Efetivo/Prêmios Efetivos (R)

2.500

São realizados lançamentos contábeis de forma análoga ao ativo de 
retrocessão de prêmios para reversão e ajuste do saldo do ativo de 
retrocessão referente à comissão de retrocessão. O ressegurador deve 
reverter o montante estimado de R$ 1.000,00 já líquido da parcela 
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apropriada (R$ 1.200,00 - R$ 200,00) e registro da comissão de retro-
cessão efetiva no montante de R$ 500,00, também já líquido da par-
cela apropriada (R$ 600,00 – R$ 100,00), como demonstrado nos lan-
çamentos a seguir:

Reversão do registro do ativo de retrocessão estimado (comissão)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1192112

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio 
de Retrocessão Diferido - PPNG/Estimado /
Comissões Diferidas - Prêmios Cedidos em 
Retrocessão (A(-))

1.000

C 32932112

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação 
da Despesa de Retrocessão/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Estimado /
(-) Comissão Sobre Prêmios Cedidos em 
Retrocessão Estimados (R)

1.000

Reconhecimento do ativo de retrocessão efetivo (comissão)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32932122

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação da 
Despesa de Retrocessão/Provisão de 
Prêmios Não Ganhos/Efetivo/(-) Comissão 
Sobre Prêmios Cedidos em Retrocessão 
Efetivos (R)

500

C 1192122

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio 
de Retrocessão Diferido - PPNG/Efetivo/
Comissões Diferidas - Prêmios Cedidos em 
Retrocessão (A(-))

500
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3.4.3.1.1.5 Registro da Baixa do Prêmio de Retrocessão  
Cedida Proporcional 

De acordo com prazo estabelecido no contrato, o ressegurador deve 
liquidar os saldos de prêmios de retrocessão cedida junto ao retro-
cessionário, sendo que o valor referente à comissão de retrocessão 
reduz o montante desembolsado. 

Seguindo com o nosso exemplo, o ressegurador possui saldo de  
R$ 3.000,00 a pagar ao retrocessionário relativo ao prêmio de retro-
cessão cedida para o período de três meses. Após abater o valor de  
R$ 600,00 da comissão, o ressegurador desembolsa R$ 2.400,00 de 
seu caixa, assim como demonstrado no lançamento a seguir:

Registro da baixa do prêmio de retrocessão cedida proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 212371*11
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Retrocessões Cedidas/
Ressegurador Local*/Efetivos/Prêmios Efetivos (P)

3.000

C 212371*12

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Efetivos/(-) 
Comissões Efetivas (P(-))

600

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 2.400

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.3.1.1.6 Comissão Escalonada de Retrocessão Cedida 

Como acontece no resseguro proporcional, o contrato de retrocessão 
proporcional também pode oferecer comissão escalonada de acordo 
com o resultado apurado ao seu final. No entanto, nesse caso, o resse-
gurador reconhece uma entrada de caixa, ao invés de um desembolso, 
já que é ele quem cede o prêmio ao retrocessionário.
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3.4.3.1.1.6.1 Reconhecimento Inicial e Liquidação da  
Comissão Escalonada de Retrocessão Cedida

Pode ser verificado neste livro que, para o contrato de resseguro, 
o ressegurador deve realizar uma provisão específica (PET) para re-
gistrar os valores prováveis de desembolso a título de comissão de 
resseguro à cedente. Já no caso da comissão de retrocessão, o res-
segurador não poderá registrar em seu ativo um possível montante 
a receber, pois este deve ser classificado como ativo contingente18. 
Logo, o reconhecimento inicial da comissão escalonada será rea-
lizado apenas após apuração do resultado do contrato, cálculo da 
comissão adicional e acordo entre as partes (ressegurador/cedente 
e retrocessionário). Nesse caso, deve usar as contas de comissões 
para valores efetivos.

Suponhamos que um determinado contrato de retrocessão ofereça 
uma majoração do percentual de comissão de 10% para 15%, caso 
o ressegurador/cedente alcance um determinado patamar de resul-
tado para esse contrato. Ao final da vigência, apurou-se resultado 
superior ao patamar estabelecido, e o retrocessionário calculou o 
montante de R$ 100,00 de comissão adicional a ser desembolsada. 
Após o acordo entre as partes sobre os valores calculados, o resse-
gurador deve realizar seu reconhecimento contábil, de acordo com o 
lançamento demonstrado a seguir:

18 O	pronunciamento	 CPC	 25	 –	 Provisões,	 passivos	 contingentes	 e	 ativos	 contingentes	
define	ativos	contingentes	como	aqueles	cujo	surgimento	envolve	 incerteza	e	que	dão	
origem	à	possibilidade	de	entrada	de	benefícios	econômicos	para	a	entidade.	Os	ativos	
contingentes	não	são	reconhecidos	nas	demonstrações	contábeis,	uma	vez	que	podem	
se	tratar	de	resultado	que	nunca	venha	a	ser	realizado.	
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Reconhecimento da comissão escalonada de retrocessão cedida

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 212371*12

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Efetivos/(-) 
Comissões Efetivas (P(-))

100

C 329311*22

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios de 
Resseguros/Resseguradora Local*/Efetivo/
(-) Comissão Sobre Prêmios Cedidos em 
Retrocessão (R)

100

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

No momento da liquidação dos saldos entre ressegurador e retroces-
sionário, o ressegurador deve realizar o seguinte lançamento para o re-
gistro contábil do recebimento da comissão adicional de retrocessão:

Liquidação da comissão escalonada de retrocessão cedida

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 100

C 212371*12

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Efetivos/(-) 
Comissões Efetivas (P(-))

100

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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3.4.3.1.1.7 Participação nos Lucros do Contrato  
de Retrocessão Cedida

Apesar de não ser considerada como uma comissão, a participação nos 
lucros do contrato de retrocessão deve ser registrada de forma análoga 
à comissão escalonada de retrocessão, ou seja, o seu reconhecimento 
inicial será realizado apenas no momento do acordo entre as partes. 

3.4.3.1.1.7.1 Reconhecimento Inicial e Liquidação da Participação 
nos Lucros do Contrato de Retrocessão Cedida

Suponhamos que, ao final da vigência do contrato de retrocessão, o 
ressegurador fará jus ao montante de R$ 80,00 de participação nos lu-
cros daquele contrato, que será desembolsada pelo retrocessionário.  
No momento do acordo entre as partes, o ressegurador deverá realizar o 
seguinte lançamento contábil para o registro da participação nos lucros:

Reconhecimento da participação nos lucros de retrocessão cedida

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11341*8 Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Outros Créditos (A) 80

C 32921
Resultado com Operação de Retrocessão/
Receitas com Participações em Lucros/
Retrocessões (R)

80

*	O	5º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

No momento da liquidação dos saldos entre ressegurador e retroces-
sionário, o ressegurador deve realizar o seguinte lançamento para o 
registro contábil do recebimento da participação nos lucros do contra-
to de retrocessão:
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Liquidação da participação nos lucros de retrocessão cedida

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 80

C 11341*8 Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Outros Créditos (A) 80

*O	5º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.3.1.2 Contrato Não Proporcional

3.4.3.1.2.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Retrocessão  
Cedida Não Proporcional

Como já explicado para o prêmio de resseguro, o reconhecimento ini-
cial do prêmio de retrocessão cedida pelo ressegurador também deve-
rá respeitar as características de cada tipo de contrato. 

As seguintes informações serão utilizadas para exemplificar o evento 
de reconhecimento inicial do prêmio de retrocessão cedida oriundo de 
contrato não proporcional:

• vigência do contrato: 1º/01/20X1 a 31/12/20X1;

• prêmio mínimo: R$ 5.000,00;

• prêmio depósito: R$ 5.000,00;

• base de cessão: risk attaching

• prazo padrão de vigência das apólices de seguros: 12 meses com iní-
cio de vigência das apólices no dia 1º do mês da emissão/renovação;

• forma de pagamento do prêmio: 4 vezes, a serem pagas a cada 90 
dias de vigência decorrida do contrato.
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No início de vigência ou no momento da aceitação do contrato não 
proporcional de nosso exemplo, o retrocessionário oferece cober-
tura para uma carteira de riscos do ressegurador/cedente. Deste 
modo, este deve realizar registro contábil do prêmio mínimo/depó-
sito em seu valor integral no resultado como despesa e, em contra-
partida, no passivo em conta de prêmios efetivos a pagar, bem como 
o seguinte lançamento:

Reconhecimento do prêmio de retrocessão cedida não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 329311*21

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios de 
Resseguros/Resseguradora Local*/Efetivo/
Prêmios (R)

5.000

C 212371*11

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Efetivos/
Prêmios Efetivos (P)

5.000

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.3.1.2.2 Reconhecimento Inicial e Mensuração Subsequente do 
Ativo de Retrocessão Cedida Não Proporcional

De modo análogo ao que ocorre para o contrato de retrocessão propor-
cional, o ressegurador deve registrar como ativo de retrocessão para o 
não proporcional o valor anotado a título de prêmio mínimo/depósito, 
conforme lançamento a seguir:
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Reconhecimento do ativo de retrocessão diferido (prêmio)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1192121

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio 
de Retrocessão Diferido - PPNG/Efetivo/
Prêmio de Retrocessão Diferido – PPNG (A)

5.000

C 32932121

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação da 
Despesa de Retrocessão/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos /Efetivo/Prêmios Efetivos (R)

5.000

A conta de variação da despesa de retrocessão anula o impacto no 
resultado do lançamento na conta despesas com retrocessão no mo-
mento de reconhecimento inicial. Com o decorrer da vigência do con-
trato, o ressegurador deve apropriar mensalmente o prêmio cedido.  
O seguinte lançamento contábil será realizado para apropriação do pri-
meiro mês de vigência do contrato (R$ 5.000,00 / 24 meses):

Reconhecimento do ativo de retrocessão diferido 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32932121

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Variação da 
Despesa de Retrocessão/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos /Efetivo/Prêmios Efetivos (R)

208

C 1192121

Ativo de Resseguro e Retrocessões 
Diferidos/Prêmios - Retrocessão/Prêmio 
de Retrocessão Diferido - PPNG /Efetivo/
Prêmio de Retrocessão Diferido – PPNG (A)

208
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3.4.3.1.2.3 Reconhecimento e Diferimento do Prêmio de  
Ajuste de Retrocessão Cedida Não Proporcional

No contrato de retrocessão, o ressegurador pode ter que desembolsar 
em favor do retrocessionário o montante referente ao prêmio de ajus-
te. Conforme orientação da Susep, esse prêmio de ajuste deverá ser 
registrado no momento do acordo entre as partes.

Seguindo o nosso exemplo, o ressegurador enfrentou um volume de ex-
posição ao risco maior do que o estimado inicialmente, durante o perío-
do de vigência do contrato de retrocessão não proporcional, o que gerou 
um prêmio de ajuste no montante de R$ 500,00. Para o registro contábil 
do prêmio de ajuste a ceder ao retrocessionário, o ressegurador deve 
realizar o lançamento contábil abaixo:

Reconhecimento do prêmio de ajuste de retrocessão cedida

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 329311*21

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios de 
Resseguros/Resseguradora Local*/Efetivo/
Prêmios (R)

500

C 212371*11

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Efetivos/
Prêmios Efetivos (P)

500

*O	6º	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Conforme orientação da Susep sobre ativos redutores, a partir de seu 
reconhecimento inicial, o prêmio de ajuste deverá ser diferido ao até 
o final da vigência do contrato de resseguro. O período de diferimento 
do prêmio de ajuste não poderá ultrapassar o término do diferimento 
do prêmio mínimo do contrato correspondente, encerrando-se os dois 
no mesmo período.
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Os registros contábeis relativos ao reconhecimento do ativo de retroces-
são oriundo do prêmio de ajuste e ao seu diferimento são operacionali-
zados de modo idêntico ao demonstrado no item 3.4.3.1.2.2 deste livro. 

3.4.3.1.2.4 Reconhecimento do Prêmio de Reintegração  
de Retrocessão Cedida Não Proporcional

Durante a vigência do contrato de retrocessão podem ocorrer sinis-
tros que consumam uma parte da cobertura oferecida pelo retroces-
sionário. O ressegurador, para restabelecer a cobertura inicialmente 
contratada, pode comprar as chamadas reintegrações – a maioria dos 
contratos já prevê um número limitado de reintegrações automáticas. 
O pagamento do prêmio de reintegração, para recuperação da cober-
tura de resseguro, é realizado, geralmente, de forma simultânea à do 
sinistro. Segundo estabelecido pela Susep, o prêmio de reintegração 
deve ser reconhecido no momento do acordo entre as partes (resse-
gurador e retrocessionário).

Suponhamos que ocorreu um sinistro coberto pelo contrato de retro-
cessão e o ressegurador decide comprar uma reintegração para rees-
tabelecimento da cobertura inicialmente contratada. Para isso, deverá 
desembolsar R$ 30,00 como prêmio de reintegração em favor do re-
trocessionário. Após o acordo entre as partes e, até que efetivamente 
desembolse o montante referente ao prêmio de reintegração, o resse-
gurador deve realizar o seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento do prêmio de reintegração de retrocessão cedida

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 329311*21

Resultado com Operação de Retrocessão/
Despesas com Retrocessão/Prêmios de 
Resseguros/Resseguradora Local*/Efetivo/
Prêmios (R)

30

C 212371*11

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Retrocessões 
Cedidas/Ressegurador Local*/Efetivos/
Prêmios Efetivos (P)

30
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3.4.3.1.3 Contrato Facultativo

O contrato facultativo de retrocessão cedida, no qual ressegurador/ce-
dente e retrocessionário negociam em separado risco a risco funciona 
de forma similar ao contrato facultativo de resseguro visto anterior-
mente. Logo, no início do contrato, o ressegurador conhece o prêmio 
a ser cedido e a vigência do risco, podendo assim realizar os registros 
contábeis com os valores efetivos.

O prêmio de retrocessão cedida do contrato facultativo, seja ele 
proporcional ou não proporcional, deve ser registrado pelo valor 
estabelecido no momento da aceitação do risco. Na ocorrência de 
endossos que alterem o valor do prêmio e/ou a vigência, estes de-
vem ser considerados pela mesma metodologia de cálculo do risco 
original. Os valores de comissão de retrocessão desses contratos 
devem ser reconhecidos pelos mesmos critérios utilizados para o 
reconhecimento dos prêmios.

Optamos por não repetir, neste ponto, os lançamentos de reconheci-
mento inicial e mensuração subsequente dos contratos facultativos, 
visto que os lançamentos já demonstrados para os contratos propor-
cionais e não proporcionais considerando os montantes efetivos nos 
tópicos 3.4.3.1.1 e 3.4.3.1.2 atendem a tal objetivo.

3.4.3.1.4 Reconhecimento e Liquidação de Sinistros

Os lançamentos relativos ao reconhecimento e liquidação de sinistros 
se assemelham aos demonstrados no tópico 3.4.1.4 referente ao resse-
guro na ótica da seguradora, razão pela qual optamos por não os repetir 
neste ponto. Cabe apenas ressaltar que existem contas específicas para 
operação de retrocessão cedida e para uso dos resseguradores.

3.4.3.2 Retrocessão Aceita

A retrocessão aceita na ótica do ressegurador se operacionaliza de 
modo semelhante ao resseguro. O que muda são os agentes: nessa 
situação o ressegurador assume os riscos cedidos por outro ressegura-
dor, e não por uma seguradora. Os contratos de retrocessão aceita se 
estruturam de modo similar aos contratos de resseguro. Desta forma, 
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essa operação deve ser tratada de maneira análoga ao resseguro, devi-
do às suas similaridades, porém seus registros contábeis são realizados 
em contas correspondentes específicas.

Tendo em vista a similaridade entre o registro contábil feito pelo res-
segurador das operações de resseguro e de retrocessão aceita, nos tó-
picos a seguir analisaremos os principais eventos provenientes desses 
contratos e nos limitaremos a indicar as contas contábeis específicas 
em que devem ser realizados os lançamentos correspondentes à re-
trocessão aceita. 

3.4.3.2.1 Contrato Proporcional

A operacionalização dos contratos proporcionais de retrocessão se dá 
de forma assemelhada aos contratos proporcionais de resseguro. An-
tes do início do contrato, a cedente informa ao ressegurador o valor 
estimado de prêmio emitido para o período de vigência do contrato 
(EPI). Ademais, ao longo da vigência, em geral a cada período de três 
meses, prestações de contas são enviadas ao ressegurador com infor-
mações sobre os valores efetivos de prêmios emitidos, prêmios a rece-
ber, prêmios recebidos, sinistros ocorridos e sinistros pagos cobertos 
pelos contratos de resseguro vigentes. 

Assim como ocorre no contrato de resseguro, na retrocessão o res-
segurador (retrocessionário) deve levar em consideração o montante 
estimado (EPI) para realização do seu registro contábil do prêmio de 
retrocessão aceita. Precisam, portanto, realizar o registro do prêmio 
estimado de retrocessão aceita em conta contábil específica, a qual 
terá seu saldo ajustado à medida que as prestações de contas forem 
sendo recebidas e os montantes reais sobre os prêmios emitidos pelas 
cedentes passarem a ser conhecidos. Assim como ocorre nos contratos 
de resseguro, existem dois tipos de contas para registro do prêmio de 
retrocessão aceita: estimado e efetivo.

Outras determinações válidas para os contratos de resseguro são apli-
cáveis aos contratos de retrocessão aceita, como: fator de corte, sazo-
nalidade, interdição de reavaliação das estimativas, etc.
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Nos próximos tópicos serão demonstrados os principais lançamentos 
que devem ser realizados pelo ressegurador na condição de retroces-
sionário para o registro dos fatos contábeis que envolvem a operacio-
nalização dos contratos proporcionais de retrocessão aceita.

3.4.3.2.1.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Retrocessão  
Aceita Proporcional (Estimado)

O ressegurador deverá realizar o registro do prêmio de retrocessão acei-
ta de modo correlato ao lançamento feito para o prêmio de resseguro, 
porém em contas contábeis específicas para essa operação, conforme 
demonstrado a seguir:

Reconhecimento do prêmio estimado de retrocessão aceita 
proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*121
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/Prêmios Estimados Bruto (A)

C 321161*21
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/
Estimados/ Prêmios Estimados (R)

*Esse	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

A comissão de retrocessão aceita é registrada como redutora do prê-
mio de retrocessão a receber no ativo do ressegurador e do prêmio 
de retrocessão aceita no resultado, a exemplo do seguinte lançamen-
to contábil:
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Reconhecimento da comissão estimada de retrocessão aceita 
proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 321161*22

 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/ 
Retrocessões Aceitas/Prêmios de Resseguros/
Ressegurador Local*/Estimados /(-) Comissões 
Estimadas (R)

C 11341*122
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/(-) Comissões Estimadas (A(-))

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Ao realizar o reconhecimento do prêmio de retrocessão aceita, o res-
segurador deve também registrar o montante referente à remunera-
ção do broker como despesa no resultado e, em contrapartida, o saldo 
a pagar no passivo, respeitando o princípio da confrontação de despe-
sas com receitas e apropriando ao longo da vigência do contrato de 
forma análoga ao prêmio, conforme o seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento da comissão estimada de corretagem de retrocessão 
aceita proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 323316 Despesas de Corretagem/Despesas de Corretagem/
Corretagem//Retrocessões Aceitas (R)

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)
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3.4.3.2.1.2 Constituição e Diferimento da PPNG e  
do Custo de Aquisição Diferido de Retrocessão  
Aceita Proporcional (Estimado)

A constituição da provisão de prêmios não ganhos dos resseguradores 
deve ser realizada de forma análoga ao registro do prêmio, ou seja, 
reconhecida inicialmente pelo montante estimado no EPI informado 
pela cedente e, em seguida, ajustado pelas informações contidas nas 
prestações de contas. O reconhecimento contábil inicial da PPNG de 
retrocessão aceita deve ser realizado pelo ressegurador/retrocessio-
nário de acordo com o seguinte lançamento:

Reconhecimento da PPNG estimada de retrocessão aceita proporcional 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3212161*21

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão De Prêmios Não Ganhos/ Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/ Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (R)

C 2164121*21

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Do mesmo modo que ocorre para o registro do prêmio de retrocessão 
aceita, a comissão correspondente deve ser anotada como conta redu-
tora do passivo e, em contrapartida, um crédito no resultado enquanto 
não se inicia a apropriação ao longo da vigência do contrato. O lança-
mento contábil a seguir demonstra como deve ser feito o lançamento 
contábil dessa comissão, no momento inicial, pelo ressegurador:
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Reconhecimento da comissão estimada de retrocessão  
aceita proporcional 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164121*22

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Estimados/
(-) Comissões Diferidas Estimadas (P(-))

C 3212161*22

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local*/
Riscos Emitidos Estimados/(-) Comissões 
Diferidas Estimadas (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

De forma correlata ao registro da comissão de corretagem de resse-
guro realizado pela cedente, o ressegurador registra como custo de 
aquisição diferido a comissão de corretagem de retrocessão paga ao 
broker, como lançamento contábil demonstrado a seguir:

Reconhecimento do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 118224
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Outros/
Comissão de Corretagem – Resseguros/Corretagem 
de Retrocessão Aceita (A)

C 323516
Despesas de Corretagem/Variação das Despesas 
de Corretagem Diferidas/Variação de Corretagens 
Diferidas/Retrocessões Aceitas (R)
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Após o momento inicial, com o decorrer da vigência do contrato de 
retrocessão aceita, o ressegurador deve realizar o diferimento dos 
prêmios de retrocessão com o objetivo de realizar a apropriação das 
receitas (e despesas) em consonância com o regime de competência.  
Na orientação da Susep, o diferimento do prêmio deve ser realizado 
pelo período estimado de risco a decorrer das apólices inseridas no 
contrato, isto é, o ressegurador/retrocessionário deve antever uma vi-
gência padrão das apólices de seguros e utilizá-la como fator de prazo 
dos riscos cobertos no contrato. 

De modo similar ao exemplo proposto no item 3.4.2, os lançamentos 
contábeis referentes ao primeiro mês de diferimento da PPNG, para 
um prazo padrão de vigência das apólices de seguros cobertas de 12 
meses, serão demonstrados a seguir, em relação às contas específicas 
da operação de retrocessão aceita:

Apropriação da PPNG estimada de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164121*21

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (P)

C 3212161*21

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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De igual modo, realiza-se a apropriação da comissão de retrocessão:

Apropriação da comissão estimada de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3212161*22

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/Riscos Emitidos 
Estimados/(-) Comissões Diferidas Estimadas (R)

C 2164121*22

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Estimados/
(-) Comissões Diferidas Estimadas (P(-))

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

A apropriação da comissão de corretagem é realizada da seguinte forma:

Apropriação do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 118224
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Outros/
Comissão de Corretagem – Resseguros/Corretagem de 
Retrocessão Aceita (A)

C 323516
Despesas de Corretagem/Variação das Despesas 
de Corretagem Diferidas/Variação de Corretagens 
Diferidas/Retrocessões Aceitas (R)
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3.4.3.2.1.3 Reconhecimento do Ajuste do Prêmio de Retrocessão 
Aceita Proporcional (Efetivo)

Do mesmo modo que ocorre para a operação de resseguro, o resse-
gurador enquanto retrocessionário deve realizar o registro contábil 
relativo aos contratos proporcionais de retrocessão aceita a partir da 
melhor informação disponível, ou seja, registrar inicialmente os valores 
estimados (EPI) e, em seguida, com o recebimento da prestação de con-
tas da cedente, os valores efetivos. O mecanismo contábil dos ajustes 
consiste em:

1) reversão, no mês de recebimento da prestação de contas, dos 
montantes já registrados nas contas contábeis referentes aos valo-
res “estimados”;

2) registro, no mês de recebimento da prestação de contas, dos mon-
tantes reais nas contas referentes aos valores “efetivos”.

No primeiro lançamento, deve ser registrado um débito no resultado 
com a finalidade de estornar, de uma só vez, os valores estimados lan-
çados até então, conforme demonstrado a seguir:

Reversão do registro do prêmio estimado de retrocessão  
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 321161*21
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/
Estimados/ Prêmios Estimados (R)

C 11341*121
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/Prêmios Estimados Bruto (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Independentemente desse lançamento, o registro da parcela do prê-
mio estimado referente ao mês atual de vigência (não incluído na 
prestação de contas recebida) deve ser realizado como demonstra-
do nos itens anteriores. Convém lembrar que a Susep não permite 
que sejam realizadas reestimativas de EPI após o início da vigência, 
mesmo que o prêmio efetivo informado na prestação de contas seja 
divergente do EPI, exceto quando houver mudança contratual, devi-
damente formalizada, que altere o inicialmente previsto. 

No segundo lançamento, o ressegurador registra um crédito para re-
conhecer os valores efetivos de prêmios correspondentes aos mesmos 
meses. É preciso lembrar que pode ser realizado apenas um lançamen-
to contemplando o montante registrado até então, conforme demons-
trado a seguir:

Reconhecimento do prêmio efetivo de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 321161*11
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/Efetivos/
Prêmios Efetivos (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Ademais, devem ser realizados lançamentos contábeis para rever-
são da comissão de retrocessão estimada e registro da comissão de 
retrocessão efetiva no montante total lançado até então, como de-
monstrado a seguir:
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Reversão do registro da comissão estimada de retrocessão  
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*122
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/(-) Comissões Estimadas (A(-))

C 321161*22
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/
Estimados/(-) Comissões Estimadas (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Reconhecimento da comissão efetiva de retrocessão  
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 321161*12
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (R)

C 11341*112 Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (A(-))

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

É necessário realizar lançamentos contábeis de forma análoga ao prê-
mio para reversão da comissão de corretagem estimada e registro da 
comissão de corretagem efetiva, conforme demonstrado a seguir:
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Reversão do registro da comissão estimada de corretagem  
de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

C 323316 Despesas de Corretagem/Despesas de Corretagem/
Corretagem/Retrocessões Aceitas (R)

Reconhecimento da comissão efetiva de corretagem de retrocessão 
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 323316 Despesas de Corretagem/Despesas de Corretagem/
Corretagem/Retrocessões Aceitas (R)

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

3.4.3.2.1.4 Reconhecimento do Ajuste da PPNG e do  
Custo de Aquisição Diferido de Retrocessão  
Aceita Proporcional (Efetivo)

No item anterior demonstramos os lançamentos de ajuste das contas 
de prêmios de retrocessão aceita, comissão de retrocessão e comissão 
de corretagem.

Com o decorrer da vigência do contrato de retrocessão será necessário 
realizar lançamentos para ajustar as parcelas já apropriadas de prê-
mios, comissão de retrocessão e comissão de corretagem. 
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O ressegurador/retrocessionário deve realizar o ajuste da PPNG de 
retrocessão proporcional aceita. Para isso, ao receber a prestação de 
contas enviada pela cedente, precisará efetuar a reversão das contas 
“estimadas” e o registro nas contas “efetivas”, a exemplo dos lançamen-
tos demonstrados a seguir: 

Reversão do registro da PPNG estimada de retrocessão  
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164121*21

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (P)

C 3212161*21

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Reconhecimento da PPNG efetiva de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164121*11

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Efetivos/
Prêmios Diferidos Efetivos (P)

C 3212161*11

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/Riscos Efetivos 
Estimados/Prêmios Diferidos Efetivos (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Devem ser realizados lançamentos contábeis similares aos do prêmio 
para reversão da comissão de retrocessão estimada já líquida da par-
cela apropriada e registro da comissão de retrocessão efetiva, também 
já líquida da parcela apropriada, conforme demonstrado a seguir:

Reversão do registro da comissão estimada de retrocessão aceita 
proporcional (redutora da PPNG) 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164121*22

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Estimados/
(-) Comissões Diferidas Estimadas (P(-))

C 3212161*22

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/Riscos Emitidos 
Estimados/(-) Comissões Diferidas Estimadas (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Reconhecimento da comissão efetiva de retrocessão aceita 
proporcional (redutora da PPNG) 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164121*12

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Resseguradora/Provisão de Prêmios Não Ganhos 
/Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local*/Riscos 
Emitidos Efetivos/(-) Comissões Diferidas Efetivas (P(-))

C 3212161*12

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/ Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/Riscos Emitidos 
Efetivos/(-) Comissões Diferidas Efetivas (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Ainda, devem ser realizados lançamentos contábeis para reversão da 
comissão de corretagem estimada e, em seguida, o registro da comis-
são de corretagem efetiva. Ambos os lançamentos devem ser em mon-
tantes líquidos da parcela apropriada:

Reversão do registro do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 323516
Despesas de Corretagem/Variação das Despesas 
de Corretagem Diferidas/Variação de Corretagens 
Diferidas/Retrocessões Aceitas (R)

C 118224
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Outros/
Comissão de Corretagem – Resseguros/Corretagem  
de Retrocessão Aceita (A)

Reconhecimento do custo de aquisição diferido efetivo

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 118224
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Outros/
Comissão de Corretagem – Resseguros/Corretagem  
de Retrocessão Aceita (A)

C 323516
Despesas de Corretagem/Variação das Despesas 
de Corretagem Diferidas/Variação de Corretagens 
Diferidas/Retrocessões Aceitas (R)
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3.4.3.2.1.5 Registro do Recebimento do Prêmio de Retrocessão 
Aceita Proporcional

Após realizar a prestação de contas, a cedente – outro ressegurador, 
no caso de retrocessão aceita – deposita na conta corrente bancária 
do ressegurador (retrocessionário) o montante de prêmio de retroces-
são líquido (offset) dos valores de comissão de retrocessão, comissão 
de corretagem e, se houver, sinistros pagos pela cedente no período.  
O registro contábil desse fato deve ser realizado do seguinte modo:

Registro do recebimento do prêmio de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos Conta 
Depósitos - Movimento - País (A)

C 21581 Depósitos de Terceiros/Outros Depósitos/Outros 
Depósitos (P)

3.4.3.2.1.6 Registro da Baixa do Prêmio de Retrocessão Aceita 
Proporcional Recebido

A prática utilizada no mercado para liquidação dos saldos entre ceden-
te e ressegurador (retrocessionário) é o desembolso dos valores líqui-
dos, o chamado offset (Prêmio de Retrocessão menos Comissão de Re-
trocessão, Comissão de Corretagem e Sinistros Pagos). Ao reconhecer 
o recebimento bancário do montante devido pela cedente, o retroces-
sionário deve realizar a baixa dos valores a receber de prêmios efetivos 
de retrocessão, em contrapartida às comissões efetivas de retrocessão 
(também no ativo como redutora do prêmio de retrocessão), à provi-
são de sinistros a liquidar, aos depósitos de terceiros e à comissão de 
corretagem a pagar, conforme o seguinte lançamento contábil:
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Registro da baixa do prêmio de retrocessão aceita proporcional recebido

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164512
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Danos/Provisão de Sinistros a Liquidar/
Administrativas/Retrocessões Aceitas (P)

D 21581 Depósitos de Terceiros/Outros Depósitos/Outros 
Depósitos (P)

D 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

D 11341*112
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (A(-))

C 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

3.4.3.2.1.7 Comissão Escalonada de Retrocessão Aceita

De modo similar ao resseguro, o contrato de retrocessão aceita pode 
prever uma bonificação de comissão escalonada (sliding scale) que va-
ria de acordo com seu resultado. A apuração do resultado do contrato 
ocorre após sua vigência, o que pode resultar em valores a pagar de 
comissão do retrocessionário para a cedente ou em valores a devolver 
de comissão desta para aquele.

3.4.3.2.1.7.1 Reconhecimento Inicial da Comissão Escalonada  
de Retrocessão Aceita

Ao final do período acordado, o retrocessionário apura o resultado do 
contrato de retrocessão aceita e, a partir dele, calcula o valor de co-
missão escalonada. Entretanto, como forma de respeitar o princípio 
contábil da competência, deve realizar o registro contábil da comissão 
escalonada durante a vigência do contrato. Para isso, os valores esti-
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mados de comissão escalonada de retrocessão devem ser registrados 
em conta de provisão técnica específica: provisão de excedente técni-
co (PET). O reconhecimento contábil da PET, nesse caso, será realizado 
somente se o cálculo dessa provisão for efetuado por contrato. 

Deste modo, se o retrocessionário estimar que desembolsará a comis-
são escalonada de retrocessão, deve realizar o reconhecimento contábil 
desse montante, de acordo com o lançamento demonstrado a seguir:

Reconhecimento da comissão escalonada estimada de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 321236
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Excedentes Técnicos/Retrocessões 
Aceitas (R)

C 21649321*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Resseguradora/Outras Provisões/Provisão 
de Excedentes Técnicos/ /Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.3.2.1.7.2 Mensuração Subsequente e Liquidação da Comissão 
Escalonada Efetiva de Retrocessão Aceita 

Ao final do período acordado, o retrocessionário apura o resultado do 
contrato e, por conseguinte, o valor efetivo de comissão escalonada a 
pagar para a cedente. Ocorrendo o acordo entre as partes (cedente e 
retrocessionário) quanto ao valor de comissão escalonada a ser paga, 
o montante registrado na PET, a título de comissão para o respectivo 
contrato, deve ser estornado. Em seguida, é preciso registrar o seu va-
lor efetivo em conta do ativo como redutora dos prêmios efetivos de 
retrocessão a receber da cedente. 

O registro contábil, quando ocorrer a apuração do valor da comissão 
escalonada efetiva a ser desembolsada, deve ser realizado como de-
monstrado a seguir:
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Reversão do registro da comissão escalonada estimada  
de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 21649321*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Resseguradora/Outras Provisões/Provisão 
de Excedentes Técnicos/ /Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local (P)

C 321236
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Excedentes Técnicos/Retrocessões 
Aceitas (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Após o estorno da estimativa de comissão escalonada estimada, deve 
ser realizado o registro do seu valor efetivo em conta redutora de prê-
mios efetivos de retrocessão aceita a receber da cedente, conforme 
lançamento demonstrado a seguir:

Reconhecimento da comissão escalonada efetiva de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 321161*12
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/Efetivos/
(-)Comissões Efetivas (R)

C 11341*112
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (A(-))

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3	para	ressegurador	eventual.
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Ao final do período acordado, após a apuração do resultado do con-
trato e da comissão adicional a ser paga à cedente, o ressegurador 
atuando como retrocessionário realiza o seguinte lançamento:

Registro da liquidação da comissão escalonada de retrocessão aceita 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*112
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (A(-))

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos Conta 
Depósitos - Movimento - País (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.3.2.1.8 Participação nos Lucros do Contrato  
de Retrocessão Aceita 

Tal como o contrato de resseguro, o contrato de retrocessão aceita 
pode prever uma bonificação adicional chamada de participação nos 
lucros, com base na qual pode ocorrer o desembolso de valores em 
favor da cedente a título de participação no resultado do contrato de 
retrocessão (como No Claims Bonus e Profit Comission). 

3.4.3.2.1.8.1 Reconhecimento Inicial da Participação nos Lucros  
do Contrato de Retrocessão Aceita

A participação nos lucros dos contratos de retrocessão aceita é apura-
da com base em um percentual estabelecido previamente, que incide 
no resultado verificado no contrato. 

Atendendo ao princípio contábil da competência, o ressegurador 
(retrocessionário) deve estimar, durante a vigência do documento, o 
valor de participação nos lucros a ser desembolsado e realizar o regis-
tro deste em conta de provisão técnica específica, a chamada provisão 
de excedente técnico (PET).
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Se o retrocessionário estimar, durante a vigência do contrato, que irá 
desembolsar um montante pela participação nos lucros, deve rea-
lizar o reconhecimento contábil, de acordo com o lançamento de-
monstrado a seguir:

 Reconhecimento da participação nos lucros estimada

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 324266
Outras Receitas e Despesas Operacionais/ 
Outras Despesas Operacionais/Lucros Atribuídos/
Retrocessões Aceitas (R)

C 21649321*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Outras 
Provisões/Provisão de Excedentes Técnicos/
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.3.2.1.8.2 Mensuração Subsequente e Liquidação da Participação 
nos Lucros do Contrato de Retrocessão Aceita

Ao final do período acordado, o ressegurador (retrocessionário) 
apura o resultado do contrato e, por conseguinte, o valor efetivo de 
participação nos lucros a pagar para a cedente. Ocorrendo o acordo 
entre as partes (cedente e retrocessionário) quanto ao valor da parti-
cipação nos lucros a ser paga, o montante registrado na PET, somente 
para o respectivo contrato, deve ser revertido para a conta de obri-
gação de participação nos lucros do grupo débitos de operações com 
seguros e resseguros. 
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O registro contábil, quando ocorre a apuração do valor da participa-
ção nos lucros a ser desembolsada, deve ser realizado como demons-
trado a seguir:

Registro da participação nos lucros a pagar

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21649321*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/
Outras Provisões/Provisão de Excedentes 
Técnicos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local (P)

100

C 21283
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Outros Débitos Operacionais/
Lucros Atribuídos a Pagar (P)

100

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Ao final do período acordado, após a apuração do resultado do con-
trato – e, se houver, da participação nos lucros a ser paga à cedente, o 
ressegurador (retrocessionário) realiza o seguinte lançamento para o 
registro contábil da sua liquidação:

Registro da liquidação da participação nos lucros

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21283
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Outros Débitos Operacionais/
Lucros Atribuídos a Pagar (P)

100

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 100
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3.4.3.2.2 Contrato Não Proporcional

3.4.3.2.2.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Retrocessão Aceita 
Não Proporcional

Como já explicado para o registro do resseguro pelo ressegurador, o re-
conhecimento inicial do prêmio de retrocessão aceita também deverá 
respeitar as características de cada tipo de contrato.

No início de vigência ou no momento da aceitação do contrato de re-
trocessão aceita não proporcional, o ressegurador enquanto retroces-
sionário oferece cobertura para uma carteira de riscos da cedente (um 
outro ressegurador). Assim, o ressegurador que oferece a cobertura 
deve realizar registro contábil do prêmio mínimo/depósito em seu va-
lor integral, conforme o seguinte lançamento:

Reconhecimento do prêmio de retrocessão aceita não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Efetivos/Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 321161*11
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/
Efetivos/Prêmios Efetivos (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3	para	ressegurador	eventual.

De forma análoga ao prêmio, deve ser registrada a comissão de corre-
tagem, conforme o seguinte lançamento:
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Reconhecimento da comissão de corretagem de retrocessão aceita 
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 323316 Despesas de Corretagem/Despesas de Corretagem/
Corretagem/Retrocessões Aceitas (R)

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

3.4.3.2.2.2 Constituição e Diferimento da PPNG de Retrocessão 
Aceita Não Proporcional

Da mesma forma como ocorre para o contrato proporcional, o ressegu-
rador (retrocessionário) deve registrar a obrigação de cobrir os valores a 
pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer ao longo da vigência, ou 
seja, constituir a PPNG.

O reconhecimento inicial se dará pelo montante integral do prêmio de 
retrocessão aceita, de acordo com o lançamento demonstrado a seguir:

Reconhecimento da PPNG de retrocessão aceita não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3212161*11

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/ Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/ Riscos Efetivos 
Estimados/Prêmios Diferidos Efetivos (R)

C 2164121*11

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Efetivos/
Prêmios Diferidos Efetivos (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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De modo análogo ao prêmio, deve ser registrado o custo de aquisição 
diferido relativo à comissão de corretagem, a qual será apropriada ao 
longo da vigência, como no seguinte lançamento:

Reconhecimento do custo de aquisição diferido de retrocessão aceita 
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 118224
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Outros/
Comissão de Corretagem – Resseguros/Corretagem de 
Retrocessão Aceita (A)

C 323516
Despesas de Corretagem/Variação das Despesas 
de Corretagem Diferidas/Variação de Corretagens 
Diferidas/Retrocessões Aceitas (R)

Após o momento inicial, com o decorrer da vigência do contrato, o 
ressegurador deve realizar o diferimento dos prêmios de retrocessão 
aceita com o objetivo de apropriar as receitas (e despesas) em conso-
nância com o regime de competência e, assim, resguardar a exposição 
à qual está submetido. Tal como o diferimento do prêmio de ressegu-
ro não proporcional, o ressegurador deve definir uma vigência padrão 
para as apólices de seguros contidas nos seus contratos de retroces-
são aceita e, assim, utilizá-la como fator de prazo dos riscos cobertos 
por esses contratos.

O lançamento demonstrado a seguir deve ser realizado à medida que o 
prêmio do contrato de retrocessão aceita não proporcional vai tornan-
do-se ganho:
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Apropriação da PPNG de retrocessão aceita não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164121*11

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local*/Riscos Emitidos Efetivos/
Prêmios Diferidos Efetivos (P)

C 3212161*11

Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/ Retrocessões 
Aceitas/Resseguradora Local*/ Riscos Efetivos 
Estimados/Prêmios Diferidos Efetivos (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

De modo análogo ao prêmio, deve ser registrada a comissão de correta-
gem, conforme o seguinte lançamento:

Apropriação do custo de aquisição diferido de retrocessão aceita  
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 323516
Despesas de Corretagem/Variação das Despesas 
de Corretagem Diferidas/Variação de Corretagens 
Diferidas/Retrocessões Aceitas (R)

C 118224
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Outros/
Comissão de Corretagem – Resseguros/Corretagem de 
Retrocessão Aceita (A)

3.4.3.2.2.3 Reconhecimento e Diferimento do Prêmio de Ajuste de 
Retrocessão Aceita Não Proporcional

Para o registro contábil do prêmio de ajuste do contrato de retrocessão 
aceita não proporcional, o ressegurador (retrocessionário) deve realizar 
o lançamento contábil a seguir:
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Reconhecimento do prêmio de ajuste de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 321161*11
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/Efetivos/
Prêmios Efetivos (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Identicamente, deve ser registrada a comissão de corretagem adicional 
proporcional ao prêmio de ajuste, conforme o seguinte lançamento:

Reconhecimento da comissão de corretagem adicional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 323316 Despesas de Corretagem/Despesas de Corretagem/
Corretagem/Retrocessões Aceitas (R)

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

Segundo orientação da Susep sobre provisões técnicas, a partir de seu 
reconhecimento inicial, o prêmio de ajuste deverá ser diferido ao até 
o final da vigência do contrato de resseguro. O período de diferimento 
do prêmio de ajuste não poderá ultrapassar o término do diferimento 
do prêmio mínimo do contrato correspondente, encerrando-se os dois 
no mesmo período.
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Os registros contábeis relativos ao reconhecimento da PPNG oriunda 
do prêmio de ajuste e ao seu diferimento são operacionalizados de 
modo idêntico ao demonstrado no item 3.4.3.2.2.2 deste livro. 

3.4.3.2.2.4 Reconhecimento do Prêmio de Reintegração  
de Retrocessão Aceita Não Proporcional

Conforme estabelecido pela Susep, o prêmio de reintegração deve ser 
reconhecido no momento do acordo entre as partes (cedente e resse-
gurador). Após esse acerto e até que receba o montante referente ao 
prêmio de reintegração de um contrato de retrocessão aceita não pro-
porcional, o ressegurador deve realizar o seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento do prêmio de reintegração de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 321161*11
Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Retrocessões Aceitas/Ressegurador Local*/Efetivos/
Prêmios Efetivos (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.3.2.3 Contrato Facultativo

Optamos por não repetir os lançamentos realizados pelo ressegurador 
para registro contábil do reconhecimento inicial e mensuração subse-
quente dos contratos facultativos de retrocessão aceita. Isso se deve 
ao fato de que esses lançamentos são semelhantes aos demonstra-
dos para os contratos proporcionais e não proporcionais nos tópicos 
3.4.3.2.1 e 3.4.3.2.2 deste livro.
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3.4.3.2.4 Reconhecimento e Liquidação de Sinistros

Tal como o contrato de resseguro, o contrato de retrocessão aceita 
estabelece que a cedente deve informar ao ressegurador (retroces-
sionário) o montante de sinistros avisados ocorridos em um deter-
minado período. O ressegurador, por sua vez, ao obter tal informa-
ção, deve realizar o registro contábil desse fato de acordo com o 
seguinte lançamento:

Reconhecimento de sinistros de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 322116 Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações Avisadas/
Retrocessões Aceitas (R)

C 2164512
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Danos/Provisão de Sinistros a Liquidar/
Administrativas/Retrocessões Aceitas (P)

Quando a cedente realiza o pagamento das indenizações de ressegu-
ros a seguradoras deve informar ao ressegurador (retrocessionário, 
neste caso) e solicitar a recuperação das parcelas retrocedidas. O res-
segurador (retrocessionário), por sua vez, ao efetivar o desembolso, 
deve realizar o registro contábil desse fato conforme abaixo:

Liquidação de sinistros de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2164512

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Danos/Provisão de 
Sinistros a Liquidar/Administrativas/
Retrocessões Aceitas (P)

200

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A) 200
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3.4.4 RETROCESSÃO NA ÓTICA DA SEGURADORA

Como já explicado, a operação de retrocessão é uma forma de pulveri-
zar os riscos assumidos pelos resseguradores. Nessa operação, neces-
sariamente, um ressegurador cede parcialmente os riscos que assumiu 
para outro ressegurador ou para uma seguradora local. Portanto, ne-
cessariamente, a cedente da operação de retrocessão será um resse-
gurador, e o retrocessionário (aquele que aceita riscos na retrocessão), 
uma seguradora ou um ressegurador. Diante disso, na ótica da segura-
dora só interessa tratar da retrocessão aceita, já que se encontra em 
posição de aceitar os riscos cedidos por um ressegurador (cedente).

3.4.4.1 Retrocessão Aceita

Os contratos de retrocessão se estruturam de modo similar aos contra-
tos de resseguro, sendo que a diferença fundamental está relacionada 
aos polos dos agentes envolvidos. Além disso, a retrocessão aceita por 
uma seguradora possui os mesmos eventos econômicos apresentados 
para a retrocessão aceita por um ressegurador, como no tópico 3.4.3.2 
e subtópicos. Diante disso, optamos por apenas listar os lançamentos 
sem repetir os detalhamentos didáticos daquela seção. Importante no-
tar que o grupo de contas de resultado utilizado pela seguradora é o de 
Operações de Seguros (31).

3.4.4.1.1 Contrato Proporcional

O registro contábil da aceitação de risco em contrato de retrocessão 
proporcional será similar ao visto para os resseguradores. Nos próxi-
mos itens serão listados os lançamentos contábeis que envolvem a 
operacionalização dos contratos proporcionais de retrocessão aceita.

3.4.4.1.1.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Retrocessão Aceita 
Proporcional (Estimado)

No elenco de contas não são encontrados desdobramentos para o lança-
mento dos prêmios estimado e efetivo de retrocessão aceita por segura-
dora e nem para o lançamento da comissão de retrocessão redutora dos 
prêmios no resultado e no ativo. Ainda assim, a seguradora deve conta-
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bilizar esses eventos a partir do EPI usado pelo ressegurador cedente e 
como indicam o princípio da competência e as normas da Susep.

Assim, a seguradora, na condição de retrocessionário, deverá realizar 
o registro do prêmio de retrocessão aceita em contas contábeis espe-
cíficas para esta operação, conforme demonstrado a seguir:

Reconhecimento do prêmio estimado de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*121
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/Prêmios Estimados Bruto (A)

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

A comissão de retrocessão aceita é registrada reduzindo-se o prêmio 
de retrocessão a receber no ativo:

Reconhecimento da comissão de retrocessão aceita  
estimada proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

C 11341*122
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/(-) Comissões Estimadas (A(-))

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Reconhecimento da comissão de corretagem de retrocessão  
aceita estimada

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3141161*
Custos de Aquisição/Comissões sobre Prêmios/
Comissões sobre Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Resseguradora Local* (R)

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.4.1.1.2 Constituição da PPNG e Diferimento do Prêmio  
de Retrocessão Aceita Proporcional (Estimado)

A constituição da PPNG dos seguradores (retrocessionários) relativa à 
retrocessão aceita deve ser realizada inicialmente pelo montante es-
timado no EPI informado pela cedente e, em seguida, ajustada pelas 
informações contidas nas prestações de contas.

Reconhecimento da PPNG estimada de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

C 2161161*
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3	para	ressegurador	eventual.
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A comissão de retrocessão aceita correspondente deve ser registrada 
como conta reduzindo o passivo e, em contrapartida, um crédito no 
resultado enquanto não se inicia a apropriação ao longo da vigência 
do contrato.

Reconhecimento do diferimento da comissão estimada  
de retrocessão aceita 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2161161*
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local (P)

C 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3	para	ressegurador	eventual.

De forma correlata ao registro da comissão de corretagem realizado 
pela cedente, a seguradora operando como retrocessionária assinala 
como custo de aquisição diferido a comissão de corretagem paga ao 
broker, conforme lançamento contábil demonstrado a seguir:

Reconhecimento do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 1181141*
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Vigência 
do Risco/Custos de Aquisição - Seguros/Comissão de 
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local* (A)

C 314516
Custo de Aquisição/Variação de Custos de Aquisição 
Diferido/Variação de Comissões Diferidas/
Retrocessões (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Após o momento inicial, com o decorrer da vigência do contrato de re-
trocessão aceita, a seguradora (retrocessionária nessa operação) deve 
apropriar as receitas (e despesas) de acordo com o período estimado 
de risco a decorrer das apólices inseridas no contrato. Para isso, deve 
estimar uma vigência padrão das apólices de seguros e utilizá-la como 
fator de prazo dos riscos cobertos no documento. 

O lançamento contábil referente ao primeiro mês de diferimento da 
PPNG é: 

Apropriação da PPNG estimada de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2161161*
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local (P)

C 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

De modo análogo ao prêmio, apropriam-se a comissão de retrocessão 
aceita e a comissão de corretagem:

Apropriação da comissão de retrocessão aceita 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

C 2161161*
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Apropriação do custo de aquisição diferido estimado  
(comissão de corretagem)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 314516
Custo de Aquisição/Variação de Custos de Aquisição 
Diferido/Variação de Comissões Diferidas/
Retrocessões (R)

C 1181141*
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Vigência 
do Risco/Custos de Aquisição - Seguros/Comissão de 
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local* (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.4.1.1.3 Reconhecimento do Ajuste do Prêmio de Retrocessão 
Aceita Proporcional (Efetivo)

A partir do recebimento da prestação de contas da cedente, a segu-
radora (retrocessionária) deve ajustar os prêmios estimados pelos va-
lores efetivos. Para isso, fará a reversão dos prêmios estimados e o 
reconhecimento dos prêmios reais (efetivos) contidos na prestação de 
contas técnica.

Reversão do registro de prêmios estimados de retrocessão  
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

C 11341*121
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/Prêmios Estimados Bruto (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Independentemente desse lançamento, o registro da parcela de prêmio 
estimado referente ao mês de vigência deve ser realizado.

Reconhecimento do prêmio estimado de retrocessão  
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*121
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/Prêmios Estimados Bruto (A)

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Após estorno do prêmio estimado do período de referência da conta 
técnica, deve ser reconhecida a receita efetiva de prêmios do período.

Reconhecimento do prêmio efetivo de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

As comissões de retrocessão aceita e de corretagem (broker) são igual-
mente estornadas, e as comissões efetivas são reconhecidas:



272 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Reversão do registro da comissão estimada de retrocessão  
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*122
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios 
Estimados/(-) Comissões Estimadas (A(-))

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Reconhecimento da comissão efetiva de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3111611* Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/Prêmios 
Aceitos em Retrocessão/Resseguradora Local* (R)

C 11341*112
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/(-) 
Comissões Efetivas (A(-))

Reversão do registro do custo de aquisição (comissão de corretagem)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

C 3141161*
Custos de Aquisição/Comissões sobre Prêmios/
Comissões sobre Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Resseguradora Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Reconhecimento da comissão de corretagem efetiva 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

C 3141161*
Custos de Aquisição/Comissões sobre Prêmios/
Comissões sobre Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Resseguradora Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.4.1.1.4 Reconhecimento do Ajuste da PPNG e do  
Custo de Aquisição Diferido de Retrocessão  
Aceita Proporcional (Efetivo)

No item anterior, demonstramos os lançamentos de ajuste das contas 
de prêmios de retrocessão aceita, comissão de retrocessão e comissão 
de corretagem.

Com o decorrer da vigência do contrato de retrocessão, serão necessários 
lançamentos para ajustar os saldos de prêmios, comissão de retrocessão 
e comissão de corretagem que faltam ser apropriados ao resultado.

Reversão da PPNG estimada de retrocessão aceita proporcional 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2161161*
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local (P)

C 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.



274 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Reconhecimento da PPNG efetiva de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

C 2161161*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões/
Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Reversão do registro da comissão diferida estimada de retrocessão 
aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

C 2161161*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões/
Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Registro da comissão diferida efetiva de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2161161*
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local (P)

C 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Reversão do custo de aquisição diferido  
(comissão de corretagem) estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 314516 Custo de Aquisição/Variação de Custos de Aquisição 
Diferido/Variação de Comissões Diferidas/Retrocessões (R)

C 1181141*
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Vigência 
do Risco/Custos de Aquisição - Seguros/Comissão de 
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local* (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Reconhecimento do custo de aquisição diferido  
(comissão de corretagem) efetivo

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 1181141*
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Vigência 
do Risco/Custos de Aquisição - Seguros/Comissão de 
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local* (A)

C 314516 Custo de Aquisição/Variação de Custos de Aquisição 
Diferido/Variação de Comissões Diferidas/Retrocessões (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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3.4.4.1.1.5 Registro do Recebimento do Prêmio  
de Resseguro Proporcional

Após realizar a prestação de contas, o ressegurador (cedente) deposita 
na conta corrente bancária da seguradora (retrocessionária) o montan-
te de prêmio de retrocessão líquido (offset) dos valores de comissão de 
retrocessão, comissão de corretagem e, se houver, sinistros pagos no 
período. O registro contábil inicial deve ser o seguinte:

Registro do recebimento do prêmio de retrocessão aceita proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos Conta 
Depósitos - Movimento - País (A)

C 21581 Depósitos de Terceiros/Outros Depósitos/Outros 
Depósitos (P)

3.4.4.1.1.6 Registro da Baixa do Prêmio Recebido  
de Resseguro Proporcional

A prática utilizada no mercado para liquidação dos saldos entre ce-
dente e seguradora é o desembolso dos valores líquidos, o chamado 
offset (Prêmio de Retrocessão, menos comissão de retrocessão, comis-
são de corretagem e sinistros pagos pela cedente). Ao reconhecer o 
recebimento bancário do montante devido pela cedente, a seguradora 
(retrocessionária) deve realizar a baixa dos valores registrados no ati-
vo como prêmios efetivos de retrocessão em contrapartida da conta 
comissões efetivas de retrocessão (também no ativo como redutora 
do prêmio de retrocessão), da provisão de sinistros a liquidar, de de-
pósitos de terceiros e comissão de corretagem a pagar. Um exemplo é 
o lançamento contábil demonstrado a seguir:
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Registro da baixa do prêmio de retrocessão aceita proporcional recebido

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2164512
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Danos/Provisão de Sinistros a Liquidar/
Administrativas/Retrocessões Aceitas (P)

D 21581 Depósitos de Terceiros/Outros Depósitos/Outros 
Depósitos (P)

D 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

D 11341*112
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (A(-))

C 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

3.4.4.1.1.7 Comissão Escalonada de Retrocessão Aceita

O contrato de retrocessão aceita pode prever bonificação de comissão 
escalonada (sliding scale), que varia de acordo com o resultado do con-
trato apurado, de modo geral, após o final de sua vigência.

3.4.4.1.1.7.1 Reconhecimento Inicial da Comissão  
Escalonada de Retrocessão Aceita

Ao final da vigência, a retrocessionária apura o resultado do contrato 
de retrocessão aceita e calcula o valor da comissão escalonada, se pre-
vista no acordo celebrado. Para respeitar o princípio da competência, 
a seguradora deve realizar o registro contábil da comissão escalonada 
durante a vigência do contrato, registrando valores estimados em con-
trapartida à provisão de excedente técnico (PET), desde que o cálculo 
seja efetuado por contrato.
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Deste modo, se a companhia que está assumindo os riscos na opera-
ção estimar que irá desembolsar uma comissão escalonada de retro-
cessão, deve realizar o reconhecimento contábil desse montante, de 
acordo com o lançamento demonstrado a seguir:

Reconhecimento da comissão escalonada estimada  
de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 311889 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Outras Provisões Técnicas/Outras Provisões (R)

C 21619141
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Danos/Outras Provisões/Outras Provisões/
Retrocessões/Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.4.1.1.7.2 Mensuração Subsequente e Liquidação da Comissão 
Escalonada Efetiva de Retrocessão Aceita 

Ao final do período acordado, a seguradora apura o resultado do 
contrato e, por conseguinte, o valor efetivo de comissão escalonada 
a pagar para a cedente. Ocorrendo o acordo entre as partes (ceden-
te e seguradora) quanto ao valor de comissão escalonada a ser paga, 
o montante registrado na PET, a título de comissão para o respectivo 
contrato, deve ser estornado e, em seguida, registrado o seu valor efe-
tivo em conta do ativo como redutora dos prêmios efetivos de retro-
cessão a receber da cedente. 

O registro contábil da apuração do valor da comissão escalonada efeti-
va a ser desembolsada deve ser realizado como demonstrado a seguir:



3	|	CONTABILIDADE	APLICADA	AOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 279

Reversão do registro da comissão escalonada estimada  
de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 21619141
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Danos/Outras Provisões/Outras Provisões/
Retrocessões/Resseguradora Local (P)

C 311889 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Outras Provisões Técnicas/Outras Provisões (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Após o estorno da estimativa de comissão escalonada, deve ser reali-
zado o registro do seu valor efetivo em conta de prêmios ganhos com 
retrocessão aceita, promovendo sua redução, conforme lançamento 
demonstrado a seguir:

Reconhecimento da comissão escalonada efetiva de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 311889 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões Técnicas/
Outras Provisões Técnicas/Outras Provisões (R)

C 11341*112
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (A(-))

	*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Após a apuração do resultado do contrato e da comissão adicional a 
ser paga a cedente, a seguradora realiza o seguinte lançamento para o 
registro contábil do pagamento da comissão:
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Registro da liquidação da comissão escalonada de retrocessão aceita 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*112
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
(-) Comissões Efetivas (A(-))

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos Conta 
Depósitos - Movimento - País (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

3.4.4.1.1.8 Participação nos Lucros do Contrato de Retrocessão Aceita 

Por fim, o contrato de retrocessão aceita pode prever bonificação 
adicional chamada de participação nos lucros. De modo semelhante 
à comissão escalonada, a participação nos lucros prevê o pagamento 
de valores referentes a participações nos resultados (como No Claims 
Bonus e Profit Comission), porém o registro contábil é realizado de 
modo diverso, como explicado a seguir.

3.4.4.1.1.8.1 Reconhecimento Inicial da Participação nos Lucros do 
Contrato de Retrocessão Aceita

A participação nos lucros dos contratos de retrocessão aceita é apura-
da, de modo geral, com base em um percentual, estabelecido previa-
mente, que incide no resultado verificado do contrato.

Atendendo ao princípio contábil da competência, a retrocessionária 
deve estimar, durante a vigência do contrato, o valor de participação 
nos lucros a ser desembolsado e realizar o registro na provisão de ex-
cedente técnico (PET).

Nesse caso, deverá realizar seu reconhecimento contábil de acordo 
com o lançamento a seguir: 
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Reconhecimento da participação nos lucros estimada

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 315266
Outras Receitas e Despesas Operacionais/Outras 
Despesas Operacionais/Lucros Atribuídos/
Retrocessões (R)

C 21619141
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Danos/Outras Provisões/Outras Provisões/
Retrocessões/Resseguradora Local (P)

3.4.4.1.1.8.2 Mensuração Subsequente e Liquidação da Participação 
nos Lucros do Contrato de Retrocessão Aceita

Após apurar o valor efetivo de participação nos lucros a pagar para 
a cedente e havendo o acordo entre as partes (cedente e ressegura-
dor) acerca dessa cifra a pagar, o montante registrado na PET, somente 
para o respectivo contrato, deve ser revertido para a conta de passivo 
chamada participação nos lucros do grupo débitos de operações com 
seguros e resseguros. 

O registro contábil quando ocorre a apuração do valor da participa-
ção nos lucros a ser desembolsada deve ser realizado como demons-
trado a seguir:

Registro da participação nos lucros a pagar

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 21619141
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas - Danos/Outras Provisões/Outras Provisões/
Retrocessões/Resseguradora Local (P)

C 212261*8
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Seguradoras/Retrocessões/Resseguradora Local*/
Outros Débitos (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Ao final da vigência, após a apuração do resultado do contrato e, se 
houver, da participação nos lucros a ser direcionada à cedente, o res-
segurador realiza o seguinte lançamento para o registro contábil do 
pagamento desta:

Registro da liquidação da participação nos lucros

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 212261*8
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Seguradoras/Retrocessões/Resseguradora Local*/
Outros Débitos (P)

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos Conta 
Depósitos - Movimento - País (A)

3.4.4.1.2 Contrato Não Proporcional

3.4.4.1.2.1 Reconhecimento Inicial do Prêmio de Resseguro  
Não Proporcional

O reconhecimento inicial do prêmio de retrocessão aceita também de-
verá respeitar as características de cada tipo de contrato. 

No início de vigência ou no momento da aceitação do contrato de 
retrocessão aceita não proporcional, a seguradora oferece cobertura 
para uma carteira de riscos da cedente, um ressegurador. Assim, de-
ve-se realizar o registro contábil do prêmio mínimo/depósito em seu 
valor integral, conforme o seguinte lançamento:
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Reconhecimento do prêmio de retrocessão aceita não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

A comissão de corretagem (broker) deve ser assim registrada:

Reconhecimento da comissão de corretagem de retrocessão aceita 
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3141161*
Custos de Aquisição/Comissões sobre Prêmios/
Comissões sobre Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Resseguradora Local* (R)

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.



284 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

3.4.4.1.2.2 Constituição da PPNG e Diferimento do Prêmio  
de Retrocessão Não Proporcional

A seguradora deve constituir a PPNG, diferindo a realização da receita 
com o seguinte lançamento:

Reconhecimento da PPNG de retrocessão aceita não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 31181161*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

C 2161161*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas – Danos (ou Pessoas)/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Retrocessões/
Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Deve, ainda, diferir a apropriação da despesa com comissão de corre-
tagem (custo de aquisição diferido), conforme o seguinte lançamento:

Reconhecimento do custo de aquisição diferido de retrocessão aceita 
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 1181141*
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Vigência 
do Risco/Custos de Aquisição - Seguros/Comissão de 
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local* (A)

C 314516
Custo de Aquisição/Variação de Custos de Aquisição 
Diferido/Variação de Comissões Diferidas/
Retrocessões (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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Com o decorrer da vigência do contrato de retrocessão aceita, a segurado-
ra deve apropriar as receitas (e despesas) pelo período estimado de risco 
a decorrer das apólices inseridas no contrato. A seguradora deve estimar 
uma vigência padrão das apólices de seguros inseridas no contrato de re-
trocessão e utilizá-la como fator de prazo dos riscos cobertos no contrato.

O lançamento contábil referente ao primeiro mês de diferimento da 
PPNG é: 

Apropriação da PPNG de retrocessão aceita não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 2161161*
Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/Provisões 
Técnicas – Danos (ou Pessoas)/Provisão de Prêmios 
Não Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local (P)

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Variação das Provisões Técnicas/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/Prêmios Não 
Ganhos/Retrocessões/Resseguradora Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Assim como realizado com a receita do prêmio de retrocessão aceita, 
apropria-se a despesa com a comissão de corretagem devida ao broker:

Apropriação do custo de aquisição diferido de retrocessão aceita  
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 314516
Custo de Aquisição/Variação de Custos de Aquisição 
Diferido/Variação de Comissões Diferidas/
Retrocessões (R)

C 1181141*
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - Vigência 
do Risco/Custos de Aquisição - Seguros/Comissão de 
Retrocessões Aceitas/Resseguradora Local* (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.
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3.4.4.1.2.3 Reconhecimento do Prêmio de Ajuste do Contrato  
de Retrocessão Aceita Não Proporcional

Para o registro contábil do prêmio de ajuste do contrato de retrocessão 
aceita não proporcional, a seguradora (retrocessionária) deve realizar 
o lançamento contábil abaixo:

Reconhecimento do prêmio de ajuste de retrocessão aceita 

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

De modo análogo, deve ser registrada a comissão de corretagem adicio-
nal proporcional ao prêmio de ajuste, como no seguinte lançamento:

Reconhecimento da comissão de corretagem adicional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 3141161*
Custos de Aquisição/Comissões sobre Prêmios/
Comissões sobre Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Resseguradora Local* (R)

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)
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3.4.4.1.2.4 Reconhecimento do Prêmio de Reintegração  
de Retrocessão Aceita Não Proporcional

O prêmio de reintegração será reconhecido no momento do acordo 
entre as partes (cedente e seguradora). A seguradora deve realizar o 
seguinte lançamento contábil:

Reconhecimento do prêmio de reintegração de retrocessão aceita

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 11341*111
Créditos das Operações/Resseguradoras/
Resseguradora – Local*/Prêmios/ Prêmios Efetivos/
Prêmios Efetivos Bruto (A)

C 3111611*
Prêmios Ganhos/Prêmios Emitidos/Retrocessões/
Prêmios Aceitos em Retrocessão/Resseguradora 
Local* (R)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3	para	ressegurador	eventual.

3.4.4.1.3 Contrato Facultativo

Optamos por não repetir os lançamentos realizados pela seguradora no 
reconhecimento inicial e mensuração subsequente dos contratos faculta-
tivos de retrocessão aceita porque correspondem aos demonstrados para 
os contratos proporcionais e não proporcionais nos tópicos 3.4.4.1.1 e 
3.4.4.1.2 deste livro.

3.4.4.1.4 Reconhecimento e Liquidação de Sinistros

A partir das informações do ressegurador para o montante de sinistros 
avisados ocorridos em um determinado período, o retrocessionário, 
quando seguradora, realizará o registro contábil desse fato:
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Reconhecimento dos sinistros avisados a liquidar

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 31311161*
Sinistros Ocorridos/Sinistros/Indenizações 
Avisadas/Administrativas/Retrocessões/
Resseguradora Local* (R)

C 21615161*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Danos/Provisão de Sinistros 
a Liquidar/Administrativas/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local (P)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.

Ao efetuar o desembolso financeiro relativo à indenização para o resse-
gurador dos sinistros que este pagou para as seguradoras nas operações 
de resseguro, o seguinte registro contábil deve ser efetuado:

Liquidação dos sinistros de retrocessão aceita junto ao  
ressegurador (cedente)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta

D 21615161*

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Danos/Provisão de Sinistros 
a Liquidar/Administrativas/Retrocessões Aceitas/
Resseguradora Local (P)

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos Conta 
Depósitos - Movimento - País (A)

*Este	dígito	varia	de	acordo	com	o	tipo	do	ressegurador	com	o	qual	está	sendo	realizada	a	operação,	sendo	
utilizado	“1”	para	ressegurador	local,	“2”	para	ressegurador	admitido	e	“3”	para	ressegurador	eventual.



3	|	CONTABILIDADE	APLICADA	AOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 289

3.5 Exercícios Resolvidos

1. A cedente e o ressegurador deverão reconhecer contabilmente o 
prêmio de resseguro de acordo com as características de cada tipo 
de contrato. Os contratos de resseguro não proporcionais e facultati-
vos serão reconhecidos:

a) no início de vigência.
b) no momento da aceitação do contrato.
c) no início de vigência ou no momento da aceitação do contrato, 

o que primeiro ocorrer.
d) no início do risco ou no momento da aceitação do contrato, o 

que primeiro ocorrer.
e) no início da cobertura ou no momento da vigência do contrato, 

o que primeiro ocorrer.

Resposta: letra “c”

2. Marque as alternativas corretas em relação à afirmativa: 

Os resseguradores locais deverão reconhecer os prêmios dos con-
tratos automáticos proporcionais pelo valor estimado informado 
pela cedente, podendo estes ser ajustados por/pela:

( ) sazonalidade esperada na emissão das apólices de seguros. 
( ) expectativa de realização dos prêmios de seguros. 
( ) prêmio efetivo quando conhecido pelo recebimento das 

prestação de contas enviadas pela cedente.
( ) fator de corte de acordo com estudo específico elaborado 

pelo ressegurador.
( ) reavaliação das estimativas para os meses posteriores quan-

do ocorrer discrepância entre os valores estimados e efeti-
vos de prêmio, devidamente formalizada contratualmente. 
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Resposta:

( X  ) sazonalidade esperada na emissão das apólices de seguros 
( ) expectativa de realização dos prêmios de seguros 
( ) prêmio efetivo quando conhecido pelo recebimento da pres-

tação de contas enviada pela cedente
( X  ) fator de corte de acordo com estudo específico elaborado 

pelo ressegurador
( X  ) reavaliação das estimativas para os meses posteriores quan-

do ocorrer discrepância entre os valores estimados e efetivos 
de prêmio, devidamente formalizada contratualmente

3. Um determinado contrato de resseguro proporcional foi estabele-
cido entre a Seguradora ABC e o Ressegurador XYZ (ressegurador 
local) para a cobertura de riscos do grupo de ramos “Patrimonial”. 
Listamos a seguir as principais informações constantes do contrato: 

• montante a ser cedido do EPI informado pela cedente:  
R$ 20.000,00

• prazo padrão de vigência das apólices de seguros: 12 meses 
com início de vigência das apólices no dia 1º do mês da emis-
são/renovação;

• emissões dos prêmios de seguro em 1º/01/20X1; 1º/02/20X1 e 
1º/03/20X1 com montantes iguais.

• vigência do contrato de resseguro: 1º/01/20X1 a 31/12/20X1.

• comissão de resseguro: 20% do prêmio de resseguro.

• comissão de corretagem (broker): 3% do prêmio de resseguro.

• percentual de cessão de risco em resseguro: 40%.

• base de cessão: risk attaching

• periodicidade da prestação de contas: trimestral.

Consideramos as seguintes informações adicionais relevantes para 
o registro contábil desse contrato de resseguro proporcional:
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• com base em estudo técnico sobre o mercado nacional de segu-
ros, o ressegurador optou por utilizar um fator de corte de 0,9 
no EPI informado pela cedente.

• o ressegurador optou por não adotar sazonalidade no registro 
contábil do prêmio do contrato.

• a primeira prestação de contas do contrato enviada pela ceden-
te informou que, em cada um dos três primeiros meses de vi-
gência, houve efetiva realização de 60% do EPI esperado.

Considerando exclusivamente informações disponibilizadas, resol-
va as questões 3 a 6:

4. Sob a ótica da Seguradora ABC, analise as informações disponíveis 
sobre o contrato de resseguro e demonstre os lançamentos contá-
beis necessários para a registro dos seguintes eventos até a primei-
ra prestação de contas:

a) reconhecimento inicial do prêmio cedido em resseguro de cada mês 
(considere montantes mensais iguais de emissões de prêmios);

b) constituição e diferimento do ativo de resseguro proporcional;
c) baixa do prêmio cedido em resseguro.

Resposta:

a)  reconhecimento inicial do prêmio cedido em resseguro de cada 
mês (considere montantes mensais iguais de emissões de prêmios);

Total Mensal

Prêmio Emitido (Efetivo) 12.000,00  1.000,00 

Comissão de Resseguro  2.400,00  200,00 
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Reconhecimento da despesa com prêmios cedidos em resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 31931111
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local/Prêmios (R)

1.000

C 2123111
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido – 
Resseguradora Local/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

1.000

Reconhecimento da comissão de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2123113

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido – 
Resseguradora Local/Prêmios/(-) Comissões sobre 
Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

200

C 31931112
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local/Prêmios (R)

200

b) constituição e diferimento do ativo de resseguro proporcional;

Diferimento da despesa com prêmio cedido em resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119111
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro Diferido 
- PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido - PPNG (A)

 1.000 

C 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

 1.000 
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Diferimento da comissão de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193212

Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Variação da Despesa de Resseguro/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/ Comissões 
Diferidas - Prêmios Cedidos em Resseguro (R)

 200 

C 119112

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro 
Diferido - PPNG/Comissões Diferidas - Prêmios 
Cedidos em Resseguro (A(-))

 200 

Apropriação da despesa com prêmio cedido em resseguro do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

 83,33 

C 119111
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro Diferido 
- PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido - PPNG (A)

 83,33 

Apropriação da comissão de resseguro do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119112

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro 
Diferido - PPNG/ Comissões Diferidas - Prêmios 
Cedidos em Resseguro (A(-))

 16,67 

C 3193212

Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Variação da Despesa de Resseguro/
Provisão de Prêmios Não Ganhos/ Comissões 
Diferidas - Prêmios Cedidos em Resseguro (R)

 16,67 
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c) baixa do prêmio cedido em resseguro.

Mensal Saldo em 31/3/20X1

Débito das Operações - Resseguro 
Cedido - Prêmios Riscos Emitidos 1.000 3.000

Débito das Operações - Resseguro 
Cedido - Comissões de Resseguro (200) (600)

Saldo Líquido 800 2.400

Transferência de saldo devedor pela aceitação da prestação  
de conta técnica pelo ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2123111
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido – 
Resseguradora Local/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

 3.000

C 2123211
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Resseguro a Liquidar – 
Resseguradora Local/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

 3.000

Transferência de saldo devedor pela aceitação da prestação  
de conta técnica pelo ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2123113

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Resseguro a Liquidar – 
Resseguradora Local/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

 600

C 2123113

Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido 
– Resseguradora Local/Prêmios/(-) Comissões 
sobre Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

 600
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5. A partir do balanço patrimonial de 31/12/X0 da Seguradora ABC  
(explicitado a seguir), elabore os balanços patrimoniais e as demons-
trações do resultado do exercício para as datas-base 1º/01/20X1, 
31/01/20X1 e 31/03/20X1, sendo que para essa última deve-se consi-
derar a prestação de contas enviada ao ressegurador e por este aceita.

31/12/X0
Ativo Passivo
Bancos 5.000 Débito das Operações  - 

Crédito das Operações  - Resseguro Cedido - 
Prêmios Emitidos  - 

Prêmios de Seguro  - Resseguro Cedido - 
Comissões  

Ativos de Resseguro e Retrocessão  - Resseguro a Liquidar  - 

Prêmios de Resseguros - PPNG  - Resseguro a Liquidar - 
Comissões  

Comissões de Resseguros Diferidas (-)  - Provisões Técnicas  - 
Custos de Aquisição Diferidos  - PPNG  - 
Comissões de Corretagem  PSL  - 
  Patrimônio Líquido 5.000 
  Capital Social 5.000 
Total 5.000 Total 5.000 

Liquidação financeira da conta técnica aceita pelo ressegurador

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 2123211
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Resseguro a Liquidar – 
Resseguradora Local/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

 3.000

C 2123113

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Resseguradoras/Resseguro a Liquidar – 
Resseguradora Local/Prêmios/(-) Comissões sobre 
Seguro Cedido em Resseguro (P(-))

 600

C 11131 Disponível/Bancos Conta Depósitos/Bancos 
Conta Depósitos - Movimento - País (A)  2.400
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Resposta:

Reconhecimentos  
do mês (A)

Apropriações 
do mês (B) Saldo (A - B)

PPNG 2.500  208,33  2.291,67

PPNG 2.500  416,67  4.375

PPNG 2.500  625 6.250

 Reconhecimentos 
do mês (A)

Apropriações 
do mês (B) Saldo

Ativo de Resseguro - PPNG  1.000  83,33  916,67 

Ativo de Resseguro - PPNG 
- Comissões Diferidas  (200)  (16,67)  (183,33)

Saldo Líquido - Janeiro  800  66,67  733,33 

Ativo de Resseguro - PPNG  1.000 166,67 833,33

Ativo de Resseguro - PPNG 
- Comissões Diferidas  (200)  (33,33)  (166,67)

Saldo Líquido - Fevereiro  800  133,33  1.400,00 

Ativo de Resseguro - PPNG  1.000  250 750

Ativo de Resseguro - PPNG 
- Comissões Diferidas  (200)  (50)  (150)

Saldo Líquido - Março 800  200  2.000 
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BP – 1º/1/20X1
Ativo Passivo
Bancos 5.000 Débito das Operações 800 

Crédito das Operações 2.500 Resseguro Cedido - 
Prêmios Emitidos 1.000 

Prêmios de Seguro 2.500 Resseguro Cedido - 
Comissões (200)

Ativos de Resseguro e 
Retrocessão 800 Resseguro a Liquidar 0 

Prêmios de Resseguros - PPNG 1.000 Resseguro a Liquidar - 
Comissões Diferidas 0 

Comissões de Resseguros 
Diferidas (-) (200) Provisões Técnicas 2.500 

Custos de Aquisição Diferidos 0 PPNG 2.500 
Comissões de Corretagem  0 PSL 0 
  Patrimônio Líquido 5.000 
  Capital Social 5.000 

Lucros Acumulados 0 
Total 8.300 Total 8.300 

BP - 31/1/20X1
Ativo Passivo
Bancos 5.000 Débito das Operações 800 

Crédito das Operações 2.500 Resseguro Cedido - 
Prêmios Emitidos 1.000 

Prêmios a Receber 2.500 Resseguro Cedido - 
Comissões (200)

Ativos de Resseguro e 
Retrocessão 733,33 Resseguro a Liquidar 0 

Prêmios de Resseguros - PPNG 916,67 Resseguro a Liquidar - 
Comissões Diferidas 0 

Comissões de Resseguros 
Diferidas (-) (183,33) Provisões Técnicas 2.291,67 

Custos de Aquisição Diferidos 0 PPNG 2.291,67 
Comissões de Corretagem  0 PSL 0 
  Patrimônio Líquido 5.141,66 
  Capital Social 5.000 

Lucros Acumulados 141,66 
Total 8.233,33 Total 8.233,33 
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BP - 31/3/20X1
Ativo Passivo
Bancos 5.000 Débito das Operações 2.400 

Crédito das Operações 7.500 Resseguro Cedido - 
Prêmios Emitidos 0 

Prêmios a Receber 7.500 Resseguro Cedido - 
Comissões 0

Ativos de Resseguro  
e Retrocessão 2.000 Resseguro a Liquidar 3.000 

Prêmios de Resseguros - PPNG 2.500 Resseguro a Liquidar - 
Comissões Diferidas (600)

Comissões de Resseguros (-) (500) Provisões Técnicas 6.250 
Custos de Aquisição Diferidos 0 PPNG 6.250 
Comissões de Corretagem  0 PSL 0 
  Patrimônio Líquido 5.850 
  Capital Social 5.000 

Lucros Acumulados 850 

Total 14.500 Total 14.500 

DRE 1º/01/X1 31/01/X1 31/03/X1

Prêmios Emitidos 2.500 2.500 7.500 

(+/-) Variações das Provisões Técnicas (2.500) (2.291,67) (6.250)

(=) Prêmios Ganhos 0 208,33 1.250 

(-) Sinistros Ocorridos 0 0 0 

(-) Custos de Aquisição 0 0 0 

Resultado com Resseguro 0 (66,67) (400)

 (+) Recuperação de Sinistros 0 0 0 

 (-) Prêmios Cedidos em Resseguro 0 (83,33) (500)

 (+) Comissões de Resseguro 0 16,67 100 

(=) Lucro Líquido / Prejuízo 0 141,67 850 
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6. Sob a ótica do Ressegurador XYZ, analise as informações disponí-
veis sobre o contrato de resseguro e demonstre os lançamentos 
contábeis necessários para a registro dos seguintes eventos: 

a) reconhecimento inicial do prêmio de resseguro proporcional 
(estimado);

b) reconhecimento do ajuste do prêmio de resseguro proporcio-
nal (efetivo);

c) reconhecimento do ajuste da PPNG e do custo de aquisição di-
ferido de resseguro proporcional (efetivo).

Resposta:

a) Reconhecimento inicial do prêmio de resseguro proporcional 
(estimado)

Total Mensal

Prêmio Estimado  18.000,00  1.500,00 

Comissão de Resseguro Estimada  3.600,00  300,00 

Comissão de Corretagem Estimada  540,00  45,00 

Reconhecimento do prêmio estimado de resseguro proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132321 Créditos das Operações/Seguradoras - País/ 
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/ Prêmios 
Estimados/Prêmios Estimados de Resseguros (A)

1.500

C 3211121 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/Prêmios 
de Resseguros/Estimado/ Prêmios (R)

1.500
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Reconhecimento da comissão estimada de resseguro proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3211122  Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/Prêmios 
de Resseguros /Estimado/(-) Comissão sobre 
Prêmios Estimados (R)

300

C 1132322 Créditos das Operações/Seguradoras - País / 
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/  
Prêmios Estimados/(-) Comissões Estimadas  
de Resseguros (A(-))

300

Reconhecimento da comissão estimada de corretagem de resseguro 
proporcional do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R)

45

C 21242 Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem 
a Pagar - Resseguros (P)

45

Reconhecimento da PPNG estimada de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121121 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (R)

1.500

C 21641121 Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (P)

1.500
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Reconhecimento da comissão estimada de resseguro (redutora da PPNG)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641122 Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados /(-) Comissões Diferidas Estimadas (P(-))

300

C 32121122 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados /(-) 
Comissões Diferidas Estimadas (R)

300

Reconhecimento do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 118223 Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

45

C 323511 Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

45

Apropriação da PPNG estimada de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641121 Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (P)

125

C 32121121 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (R)

125
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Apropriação da comissão estimada de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121122 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados /(-) 
Comissões Diferidas Estimadas (R)

25

C 21641122 Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados /(-) Comissões Diferidas Estimadas (P(-))

25

Apropriação do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323511 Despesas de Corretagem/Variação das Despesas 
de Corretagem Diferidas/Variação de Corretagens 
Diferidas/Resseguros (R)

3,75

C 118223 Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

3,75

b) Reconhecimento do ajuste do prêmio de resseguro proporcional 
(efetivo)

Total Mensal

Prêmio Efetivo  12.000,00  1.000,00 

Comissão de Resseguro Efetiva  2.400,00  200,00 

Comissão de Corretagem Efetiva  360,00  30,00 
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Reversão do registro do prêmio estimado de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3211121 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/Prêmios 
de Resseguros/Estimado/ Prêmios (R)

4.500

C 1132321 Créditos das Operações/Seguradoras - País/ 
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/ Prêmios 
Estimado/Prêmios Estimados de Resseguros (A)

4.500

Reconhecimento do prêmio efetivo de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132311 Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/Prêmios 
Efetivos/Prêmios Efetivos de Resseguros (A)

3.000

C 3211111 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/Prêmios 
de Resseguros/Efetivo/Prêmios (R)

3.000

Reversão do registro da comissão estimada de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132322 Créditos das Operações/Seguradoras - País / 
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/  
Prêmios Estimado/(-) Comissões Estimadas  
de Resseguros (A(-))

900

C 3211122  Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/Prêmios 
de Resseguros /Estimado/(-) Comissão sobre 
Prêmios Estimado (R)

900
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Reconhecimento da comissão efetiva de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3211112 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros//Prêmios 
de Resseguros/Efetivo /(-) Comissão sobre 
Prêmios (R)

600

C 1132312 Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/Prêmios 
Efetivos /(-) Comissões Efetivas de Resseguros (A(-))

600

Reversão do registro da comissão estimada de corretagem de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21242 Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

135

C 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R)

135

Reconhecimento da comissão efetiva de corretagem de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R)

90

C 21242 Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem a 
Pagar - Resseguros (P)

90
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c) Reconhecimento do ajuste da PPNG e do custo de aquisição  
diferido de resseguro proporcional (efetivo)

Estoque de PPNG

Mês Jan Fev Mar Total

Estimada  1.125  1.250  1.375  3.750 

Efetiva 750  833,33  916,67  2.500 

Estoque de Comissão de Resseguro

Mês Jan Fev Mar Total

Estimada  225  250  275  750 

Efetiva  150  166,67  183,33  450 

Estoque de Custo de Aquisição Diferido

Mês Jan Fev Mar Total

Estimada  34  38  41  113 

Efetiva  22,5  25  27,5  75

Reversão do registro da PPNG estimada de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641121 Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados/Prêmios Diferidos Estimados (P)

3.750

C 32121121 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados/
Prêmios Diferidos Estimados (R)

3.750
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Reconhecimento da PPNG efetiva de resseguro

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641111 Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (P)

2.500

C 32121111 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos Efetivos/
Prêmios Diferidos Efetivos (R)

2.500

Reversão do registro da comissão estimada de resseguro  
(redutora da PPNG)

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121122 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Resseguros/Prêmios Diferidos Estimados / 
(-) Comissões Diferidas Estimadas (R)

750

C 21641122 Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Estimados /(-) Comissões Diferidas Estimadas (P(-))

750

Reconhecimento da comissão efetiva de resseguro (redutora da PPNG

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641112 Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Efetivos/(-) Comissões Diferidas Efetivos (P(-))

500

C 32121112 Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos Efetivos/
(-) Comissões Diferidas Efetivos (R)

500
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Reversão do registro do custo de aquisição diferido estimado

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323511 Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

112,5

C 118223 Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

112,5

Reconhecimento do custo de aquisição diferido efetivo

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 118223 Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

75

C 323511 Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

75

7. A partir do balanço patrimonial de 31/12/X0 do Ressegurador XYZ 
(explicitado a seguir), elabore os balanços patrimoniais e as de-
monstrações do resultado do exercício, contemplando os lançamen-
tos contábeis presentes no exercício anterior, para as datas base 
1º/01/20X1, 31/01/20X1 e 31/03/20X1, sendo que para esta última 
deve-se considerar a prestação de contas enviada pela cedente. 
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31/12/X0

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações  - 

Crédito das Operações  - PPNG  - 

Prêmios de Resseguros  - Prêmios de Resseguros  - 

Comissões de Resseguros (-)  - Comissões de Resseguros (-)  - 

Custos de Aquisição Diferidos  - Patrimônio Líquido 10.000 

  Capital Social 10.000 

Total 10.000 Total 10.000 

Resposta:

1º/01/X1

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações  45 

Crédito das Operações  1.200 PPNG  1.200 

Prêmios de Resseguros  1.500 Prêmios de Resseguros  1.500 

Comissões de Resseguros (-) - 300 Comissões de Resseguros (-) - 300 

Custos de Aquisição Diferidos  45 Patrimônio Líquido 10.000 

  Capital Social 10.000 

   Lucros Acumulados - 

Total 11.245 Total 11.245 
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31/01/X1

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações  45 

Crédito das Operações  1.200 PPNG  1.100 

Prêmios de Resseguros  1.500 Prêmios de Resseguros  1.375 

Comissões de Resseguros (-) - 300 Comissões de Resseguros (-) - 275 

Custos de Aquisição Diferidos  41,25 Patrimônio Líquido 10.096 

  Capital Social 10.000 

  Lucros Acumulados  96 

Total 11.241 Total 11.241 

31/03/X1

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações  90 

Crédito das Operações  2.400 PPNG  2.000 

Prêmios de Resseguros  3.000 Prêmios de Resseguros  2.500 

Comissões de Resseguros (-) - 6.000 Comissões de Resseguros (-) - 500 

Custos de Aquisição Diferidos  75 Patrimônio Líquido 10.385 

  Capital Social 10.000 

 Lucros Acumulados  385 

Total 12.475 Total 12.475 
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DRE 1º/01/X1 31/01/X1 30/03/X1

Prêmios de Resseguros  1.200  1.200  2.400 

(+/-) Variações das Provisões Técnicas - 1.200 - 1.100 - 2.000 

(=) Prêmios Ganhos  -  100  400 

(-) Sinistros Ocorridos  -  -  - 

(-) Custos de Aquisição  - - 4 - 15 

(=) Lucro Líquido / Prejuízo  -  96  385 

3.6 Exercícios Propostos

1. Relacione um princípio de contabilidade a cada exemplo de apli-
cação prática descrito a seguir:

a) Entidade
b) Continuidade
c) Oportunidade
d) Competência
e) Prudência

( ) As receitas e custos relacionados de contratos de seguro e 
resseguro assinados em setembro, cuja cobertura do risco 
se deu em outubro e cujo prêmio foi recebido em novem-
bro, devem ser reconhecidos em outubro. No segmento de 
resseguro esse princípio fundamenta os lançamentos dos 
prêmios de resseguro estimados. 

( ) A contabilidade dos seus sócios não deve se misturar com 
a de uma seguradora ou de um ressegurador, de modo que 
na contabilidade empresarial somente devem ser registra-
dos os fatos que se refiram ao patrimônio da companhia. 
Por exemplo, a despesa da conta de telefone particular do 
sócio não deve ser registrada como despesa da seguradora 
ou do ressegurador.



3	|	CONTABILIDADE	APLICADA	AOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 311

( ) O recebimento das informações necessárias à contabiliza-
ção inicial e atualização do contrato de resseguro, inclusive 
as provenientes da prestação de contas do segurador, torna 
obrigatório o registro tempestivo daquelas informações na 
contabilidade do ressegurador, de modo que a contabili-
dade possa refletir o quanto antes os eventos econômicos 
ocorridos no período.

( ) Ao se constituir uma seguradora ou um ressegurador, os só-
cios esperam que estes funcionem durante muitos anos, até 
mesmo mais do que o tempo de vida dos próprios criadores.

( ) A seguradora possui uma causa judicial que é ré (agente 
passivo) e outra que é autora (agente ativo). A seguradora 
não pode realizar o registro contábil da contingência ativa, 
porém, de forma obrigatória, deve avaliar a necessidade de 
reconhecimento da contingência passiva. 

Um determinado contrato de resseguro não proporcional foi es-
tabelecido entre a Seguradora ABC e o Ressegurador XYZ para a 
cobertura de sinistros do grupo de ramos “Marítimos” que exce-
derem a prioridade de R$ 5 milhões até o limite de R$ 10 milhões. 
Listamos a seguir as principais informações constantes do contrato: 

• vigência do contrato: 1º/01/20X1 a 31/12/20X1.

• prêmio mínimo/depósito: R$ 36.000,00.

• comissão de corretagem: 3% do prêmio.

• base de cessão: loss occurring.

• prazo padrão de vigência das apólices de seguros: 12 meses 
com início de vigência das apólices no dia 1º do mês da emis-
são/renovação;

• forma de pagamento do prêmio: 4 vezes, a serem pagas a cada 
90 dias de vigência decorrida do contrato.

Considerando exclusivamente informações disponibilizadas, resol-
va as questões 2 a 5:
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2. Sob a ótica da Seguradora ABC, analise as informações disponíveis so-
bre o contrato de resseguro não proporcional e demonstre os lança-
mentos contábeis necessários para a registro dos seguintes eventos:

a) reconhecimento inicial do prêmio cedido em resseguro não 
proporcional; e

b) constituição e diferimento do ativo de resseguro não proporcional.

3. A partir do balanço patrimonial de 31/12/X0 da Seguradora ABC 
(explicitado a seguir), elabore os balanços patrimoniais e as de-
monstrações do resultado do exercício, contemplando os lança-
mentos contábeis presentes no exercício anterior, para as datas-
-base 1º/01/20X1 e 31/01/20X1 e 31/03/20X1. Considere que a 
cada mês a companhia emitiu R$ 50 mil em prêmios de seguros 
diretos a prazo.

BP - 31/12/X0

Ativo Passivo

Bancos 5.000 Débito das Operações  - 

Crédito das Operações  - Resseguro Cedido  
- Prêmios Emitidos  - 

Prêmios a Receber  - Resseguro Cedido - 
Comissões Diferidas  

Ativos de Resseguro  
e Retrocessão  - Resseguro a Liquidar  - 

Prêmios de Resseguros  
- PPNG  - Resseguro a Liquidar - 

Comissões Diferidas  

Comissões de Resseguros (-)  - Provisões Técnicas  - 

Custos de Aquisição Diferidos  - PPNG  - 

Comissões de Corretagem  PSL  - 

  Patrimônio Líquido 5.000 

  Capital Social 5.000 

  Lucros Acumulados 0 

Total 5.000 Total 5.000 
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4. Sob a ótica do ressegurador local, analise as informações disponí-
veis sobre o contrato de resseguro não proporcional e demonstre 
os lançamentos contábeis necessários para o registro dos seguin-
tes eventos: 

a) reconhecimento inicial do prêmio de resseguro não proporcional; e
b) constituição e diferimento da PPNG e do custo de aquisição di-

ferido de resseguro não proporcional.

5. A partir do balanço patrimonial de 31/12/X0 do Ressegurador XYZ 
(explicitado a seguir), elabore os balanços patrimoniais e as de-
monstrações do resultado do exercício, contemplando os lançamen-
tos contábeis presentes no exercício anterior, para as datas-base 
1º/01/20X1 e 31/01/20X1 e 31/03/20X1.

BP - 31/12/X0

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações  - 

Crédito das Operações  - PPNG  - 

Prêmios de Resseguros  - Prêmios de Resseguros  - 

Comissões de Resseguros (-)  - Comissões de Resseguros (-)  - 

Custos de Aquisição Diferidos  - Patrimônio Líquido 10.000 

  Capital Social 10.000 

    

Total 10.000 Total 10.000 
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N esta seção comentaremos os principais aspectos tributários inci-
dentes sobre a operação de resseguro e de retrocessão, entre os 

quais destacam-se: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); o Programa de Integração 
Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins); e o Imposto sobre as Operações Financeiras (IOF). Tendo em 
vista os diferentes tratamentos dados aos tipos de resseguradores, fa-
remos uma segregação inicial por tipo e, em seguida, por tributo.

As regras tributárias incidentes sobre as operações de resseguro e re-
trocessão são bastante similares àquelas abordadas na primeira obra 
desta coletânea sobre a tributação das operações de seguro. Por essa 
razão, faremos comentários resumidos sobre as disposições gerais dos 
tributos e buscaremos detalhar as especificidades em relação aos res-
seguradores locais.

4.1 Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Assim como ocorre com as seguradoras, o IRPJ e a CSLL incidem sobre 
o lucro dos resseguradores locais, apurado na forma de tributação do 
lucro real, de acordo com o art. 14, II, da Lei n. 9.718/98.

Principais Aspectos 
Tributários da Operação de 

Resseguro e Retrocessão
4
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O lucro tributável será apurado a partir do resultado contábil antes 
das despesas com os tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) ajustado por 
exclusões e adições, as quais podem ser temporárias (divergência tem-
poral entre os critérios contábil e fiscal) ou permanentes (divergência 
de mérito ou natureza).

Além disso, seguradoras e resseguradores locais podem utilizar os pre-
juízos fiscais apurados em períodos anteriores até o limite de 30% do 
lucro líquido ajustado do período para abater a base de cálculo do re-
sultado tributável.

O Quadro 23 apresenta esquema da apuração.

Quadro 23. Apuração do Resultado Tributável

RESULTADO ANTES DE IRPJ + CSLL

(+) ADIÇÕES TEMPORÁRIAS E PERMANENTES

 Despesas Contábeis não Aceitas pelo Fisco

 Receitas Exigidas pelo Fisco e não Contabilizadas

(-) EXCLUSÕES TEMPORÁRIAS E PERMANENTES

 Receitas Contábeis não Aceitas pelo Fisco

 Despesas Aceitas pelo Fisco e não Contabilizadas

(=) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO

(-) Compensação de Prejuízos Fiscais

(=) RESULTADO TRIBUTÁVEL

Fonte:	Os	autores,	2016.

Sobre o resultado tributável serão aplicadas as alíquotas de IRPJ e 
CSLL. As alíquotas do IRPJ praticadas encontram-se na regra geral da 
progressividade determinada no artigo 228 do RIR/99, qual seja, alí-
quota-base de 15%, com adicional de 10% sobre a parcela, apurada 
mensalmente, que exceder R$ 20.000,00 (R$ 240.000,00 anuais). No 
entanto, sobre o lucro tributável das sociedades seguradoras incide 
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momentaneamente (entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro 
de 2018) a alíquota majorada da CSLL de 20%. Em 2019, a alíquota 
retornará aos 15% (a alíquota das empresas, de uma forma geral, é de 
9%), conforme art. 1º da Lei n. 13.169/15.

Tramitam no STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4101 
interposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Con-
sif) e a ADI 5485, com pedido de liminar, de autoria da Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg). A primeira questiona a 
Lei n. 11.727/08, que elevou a alíquota da CSLL de 9% para 15%, e 
manifesta contrariedade à Lei n. 13.169/15, que aumentou a mesma 
alíquota de 15% para 20%. Segundo a CNSeg, o aumento viola o Princí-
pio da Isonomia e o Princípio da Capacidade Contributiva, uma vez que 
abrange setores econômicos com distintas capacidades contributivas, 
igualando instituições financeiras e seguradoras sem refletir o cenário 
econômico real dessas áreas.

Ademais, algumas especificidades podem ser mencionadas.

As provisões técnicas constituídas por exigência de legislação espe-
cial aplicável às sociedades seguradoras, de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar podem ser deduzidas do lucro 
tributável. Esse tratamento é diferente do que ocorre com as provisões 
contábeis reconhecidas em obediência ao CPC 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes.

Conforme previsto no art. 10 da Lei n. 9245/95, os lucros ou dividendos 
pagos ou creditados por seguradoras e resseguradores locais não es-
tão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), 
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, 
pessoa física ou jurídica, domiciliado no Brasil. No caso de distribuição 
para residente no exterior, os efeitos devem ser analisados caso a caso, 
pois existem acordos/convenções internacionais para evitar a dupla 
tributação da renda relativa a essas distribuições. Pode não haver tri-
butação (por exemplo, residente na Itália com participação mínima de 
25%); pode haver tributação reduzida (por exemplo, residente na Fran-
ça com participação mínima de 10%); pode ser concedido o direito ao 
beneficiário de usar o crédito presumido (por exemplo, alguns casos 
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de residente na França e na Itália); ou mesmo pode haver tributação 
de todo o rendimento (sem direito a compensação).

Ainda acerca da distribuição de lucros e efeitos fiscais, a legislação tri-
butária permite que, sendo obedecidas certas exigências, as segurado-
ras e os resseguradores locais utilizem os valores pagos ou creditados 
a título de juros sobre capital próprio (JCP) como despesa dedutível da 
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Entre essas exigências está a necessi-
dade de registrá-los como despesa financeira nas contas de resultado. 
Ainda, a Susep requer que as supervisionadas que usam a faculdade 
fiscal reclassifiquem os respectivos montantes de JCP para lucros acu-
mulados no patrimônio líquido e apresentem-nos como distribuição 
de lucros na DMPL. Conforme art. 14 da Instrução Normativa RFB n. 
1455/14, as importâncias de JCP pagas, creditadas, entregues, empre-
gadas ou remetidas estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 
15% (beneficiários domiciliados no Brasil ou em país do exterior que 
não tenha tributação favorecida, “paraísos fiscais”) ou 25% (beneficiá-
rios domiciliados em paraíso fiscal).

Os efeitos das convenções internacionais celebrados sobre os JCP 
destinados a residentes no exterior devem ser analisados com caute-
la, uma vez que nem todos os acordos fazem menção específica ao 
instituto. Apesar da natureza inequívoca do JCP como uma forma de 
distribuição de lucros aos sócios ou acionistas, a Receita Federal sem-
pre o considerou como despesa financeira para quem paga e receita 
financeira para quem recebe; diferente, portanto, dos dividendos. En-
tretanto, há tributaristas defensores de que, na ausência de menção 
específica ao JCP na convenção, deve ser dado o mesmo tratamento 
concedido aos dividendos.

4.1.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA 
DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO

A contabilização dos tributos sobre o lucro no mercado segurador deve 
seguir as normas e critérios descritos no CPC 32 – Tributos sobre o Lu-
cro, naquilo que não contrariar a Circular Susep n. 517/15.

O CPC 32 define ativo fiscal diferido como o valor do tributo sobre o 
lucro recuperável em período futuro relacionado a:
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a) diferenças temporárias dedutíveis19;

b) compensação futura de prejuízos fiscais; e

c) compensação futura de créditos fiscais.

Estabelece que um ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais 
e créditos fiscais somente poderá ser reconhecido na medida em que 
seja provável a ocorrência de lucros tributáveis futuros contra os quais 
poderá ser compensado. Define, ainda, critérios para avaliação da pro-
babilidade de ocorrência de “lucros tributáveis futuros”. Em outras pa-
lavras, há uma perspectiva dos fluxos futuros de benefícios que podem 
ser obtidos com aquele ativo. Não sendo provável a ocorrência futura 
de lucro tributável para compensação dos prejuízos e créditos fiscais, 
o ativo fiscal diferido não poderá ser reconhecido, ainda que capaz de 
ser aproveitado no futuro junto à autoridade tributária.

Entretanto, a Susep optou por ser mais objetiva e restritiva nas defi-
nições para reconhecimento dos créditos tributários decorrentes de 
prejuízos fiscais e de diferenças temporárias entre os critérios contá-
beis e fiscais de apuração de resultados. Nesse sentido, estabeleceu 
condições relacionadas não só à perspectiva de lucros ou receitas tri-
butáveis, mas também ao passado de cinco anos, a fim de demonstrar 
a probabilidade de realização dos lucros futuros. Os critérios a serem 
observados cumulativamente são:

a) apresentar histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de 
IRPJ e CSLL, conforme o caso, comprovado pela ocorrência dessas 
situações em, pelo menos, três dos últimos cinco exercícios sociais, 
incluindo o exercício em referência; 

b) existência de expectativa de geração de lucros ou receitas tributá-
veis, no futuro, para fins de IRPJ e CSLL, conforme o caso, em pe-

19 Diferença	entre	o	valor	contábil	de	ativo	ou	passivo	no	balanço	e	sua	base	fiscal	(valor	
atribuído	àquele	ativo	ou	passivo	para	fins	fiscais),	a	qual	resulta	em	valores	dedutíveis 
para	determinar	o	 lucro	 tributável	 (prejuízo	fiscal)	de	 futuros	períodos	quando	o	valor	
contábil	do	ativo	ou	passivo	é	recuperado	ou	liquidado.
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ríodos subsequentes, baseada em estudo técnico que demonstre a 
probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e 
contribuições que permitam a realização do crédito tributário, no 
prazo máximo de dez anos.

Caso a supervisionada não tenha sido constituída há mais de cinco anos 
e, portanto, não apresente histórico de lucros, o registro dos créditos 
tributários deverá ser efetuado com base na expectativa de geração de 
lucros, ou receitas tributáveis. Essas informações devem estar contidas 
no estudo técnico ou plano de negócio encaminhado para a Susep na 
ocasião da obtenção de autorização para o início das operações.

Nota-se a adoção de maior grau de conservadorismo do supervisor de se-
guros na definição dos critérios de reconhecimento, fato possivelmente 
justificado pela preocupação deste com a solvência das supervisionadas.

Sobre o critério de mensuração do crédito tributário, o art. 147 da Cir-
cular Susep determina que sejam usadas:

a) alíquotas vigentes à época da elaboração das demonstrações con-
tábeis, ajustando o valor no mesmo exercício em que for aprovada 
a legislação fiscal que modifique as alíquotas praticadas;

b) alíquota básica como regra, podendo usar alíquota básica mais o 
adicional de alíquota quando for elevada a possibilidade de se rea-
lizar a recuperação dos créditos dessa forma.

A fim de evitar ativos registrados por valor maior do que o recupe-
rável, a probabilidade de realização dos créditos deve ser avaliada e 
formalizada pela administração da supervisionada, no mínimo a cada 
data de reporte das demonstrações contábeis. Esse estudo deve ser 
mantido à disposição dos auditores independentes e dos acionistas e 
encaminhado à Susep no prazo de cinco dias úteis contados da data de 
recebimento da solicitação sempre que for preciso.

O normativo contábil define que uma provisão para ajuste dos seus 
valores prováveis de realização deverá ser constituída na ocorrência de 
algum dos seguintes casos:
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a) caso a administração da supervisionada conclua pela existência 
de dúvida razoável em relação às possibilidades de recuperação 
dos créditos; 

b) se os valores efetivamente realizados em dois períodos consecuti-
vos forem inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos valores pre-
vistos para igual período nas projeções de resultados tributáveis, 
salvo caso extraordinário em que não tenha sido possível estimar 
em suas projeções; ou

c) apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de cálculo da contribui-
ção social sobre o lucro por três exercícios consecutivos, incluindo 
o exercício em referência, exceto com relação às supervisionadas 
recém-constituídas ou em processo de reestruturação operacional, 
ou reorganização societária, cujo histórico de prejuízos tenha sido 
decorrente de sua fase anterior.

Por fim, a baixa definitiva dos créditos das respectivas provisões so-
mente será efetivada no período em que ficar evidenciada a impossibi-
lidade de sua recuperação.

4.2 Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

O art. 95 da Carta Magna de 1988 estabelece que a seguridade social 
será financiada por toda a sociedade mediante recursos provenientes de 
contribuições sociais pagas pelas empresas e por diversos outros entes.

Nessa linha, foi promulgada a Lei n. 9.718/98 para tratar das seguin-
tes contribuições sociais: Programa de Integração Social (PIS) e Con-
tribuição ao Financiamento da Seguridade (Cofins). Essa lei obriga as 
empresas de seguros privados (incluindo resseguradores locais), de 
capitalização e de previdência privada aberta a apurar o lucro real para 
fins de cálculo do Imposto sobre a Renda e, por conseguinte, a adotar 
o regime cumulativo para cálculo do PIS e da Cofins. O regime de in-
cidência cumulativo não permite a tomada de créditos quando há a 
aquisição de bens, serviços, custos ou despesas, como ocorre na mo-
dalidade não cumulativa.
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A base de cálculo dessas contribuições é definida legalmente como o 
faturamento das empresas, o qual corresponde à receita bruta da pes-
soa jurídica. Muita discussão acerca do conceito de receita bruta para 
fins fiscais movimentou as classes contábil e jurídica recentemente.  
A Lei n. 12.973/14, entre outras profundas alterações na legislação tri-
butária nacional, cessou a discussão quando definiu o seguinte concei-
to para a receita bruta, para fins fiscais:

Art. 12. A receita bruta compreende
I. o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II . o preço da prestação de serviços em geral;
III. o resultado auferido nas operações de conta alheia (aqueles 

obtidos pela venda de produtos ou mercadorias pertencentes a 
terceiros, mediante o pagamento de comissão);

IV. as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica 
não compreendidas nos itens I a III.

No caso específico das seguradoras e resseguradores locais, a partir do 
inciso IV acima, o entendimento geral é de que estas devem recolher 
PIS e Cofins sobre todas as receitas da atividade ou objeto principal, 
incluindo prêmios recebidos de clientes e receitas financeiras decor-
rentes de ativos garantidores das provisões técnicas e de ativos livres.

As seguintes exclusões e deduções da base de cálculo dessas contribui-
ções são permitidas por lei: 

a) vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;

b) reversões de provisões;

c) recuperações de créditos baixados como perda, limitados aos va-
lores efetivamente baixados, que não representem ingresso de 
novas receitas;

d) resultado positivo da avaliação de investimento pelo valor do 
patrimônio líquido;

e) lucros e dividendos derivados de participações societárias, que 
tenham sido computados como receita bruta;
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f) receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, 
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; 

g) receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou 
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo in-
tangível representativo de direito de exploração, no caso de con-
tratos de concessão de serviços públicos.

As exclusões listadas acima são de caráter geral, de modo que outras 
são possíveis de acordo com as atividades exercidas pelas pessoas jurí-
dicas. É o caso das seguintes exclusões específicas para as seguradoras:

a) cosseguro e resseguro cedidos;

b) cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido 
computados como receitas;

c) parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou re-
servas técnicas;

d) indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos de seguros 
dos ramos elementares e de vida sem cobertura por sobrevivência, 
efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título 
de cosseguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos.

No regime cumulativo, a alíquota para apuração do PIS é de 0,65%, e 
da Cofins, 4%.

Um aspecto específico da operação de resseguro é o tratamento a ser 
dado às comissões de resseguro pagas pelo ressegurador ao segurador. 
A comissão de resseguro é entendida na essência econômica como uma 
quantia estipulada contratualmente após uma negociação livre das par-
tes (seguradora e resseguradores). A finalidade da comissão, portanto, 
é reduzir do prêmio bruto cedido em resseguro os gastos diversos que a 
seguradora naturalmente incorrerá para angariar e manter o contato de 
seguro. Busca-se com essa cláusula chegar ao valor líquido de prêmio a 
ser cedido que seja justo como remuneração do ressegurador em face 
da assunção do risco transferido pela seguradora.
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No cenário atual, a comissão de resseguro deve ser contabilizada como 
uma redução da despesa com prêmio de resseguro cedido e os valores 
de resseguro cedido constituem exclusões específicas aplicadas às se-
guradoras. Assim, restou o efeito final indireto de tributação sobre as 
comissões de resseguro, já que os valores de resseguro cedido estão 
diminuídos das comissões de resseguro cobradas. 

Dessa forma, o seguinte esquema é proposto para a apuração das con-
tribuições do PIS e da Cofins:

Quadro 24. Base de Cálculo do PIS/Cofins

Prêmios Emitidos (A)

(+/-) Variação de Provisões Técnicas – PPNG (B)

(=) Prêmios Ganhos (C)

Sinistros Ocorridos (D = E+F)

 Pagos (E)

 Pendentes de Pagamento (F)

Prêmios Cedidos em Resseguro (G = H - I)

 Prêmios Cedidos Brutos (H)

 Comissão de Resseguro (I)

Sinistros Pagos Recuperados em Resseguro (J)

Base de Cálculo (C - G - E + J)

Fonte:	Os	autores,	2016.

Cabe destacar que a base de cálculo dessas contribuições referente às 
instituições financeiras (atividades de seguros, previdência e bancária) 
é uma matéria tão controversa que ainda não houve decisão de modo 
definitivo no Judiciário. Ainda, essa matéria gerou repercussão geral 
reconhecida no Recurso Extraordinário (RE) 609.096/RS, ou seja, será 
decidida de modo conjunto no Supremo Tribunal Federal. Assim, até 
que seja definida a base de cálculo, sugere-se que a seguradora cal-
cule os tributos devidos de PIS e Cofins sobre a receita de prêmios e 
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a receita financeira. Além disso, sugere-se também que a companhia 
recolha aos cofres públicos a parcela relativa aos prêmios e constitua o 
restante do passivo decorrente da obrigação legal. 

4.3  Imposto sobre as Operações Financeiras (IOF)

O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) foi instituído pela Lei n. 5.143/66 
e regulamentado pelo Decreto n. 6.306/07 (Regulamento do IOF).

Acerca das operações de seguro (IOF-Seguros), o regulamento define 
que estas compreendem os seguros de vida e congêneres, seguro de 
acidentes pessoais e do trabalho, seguros de bens, valores, coisas e 
outros não especificados.

Os contribuintes do IOF-Seguros são as pessoas físicas ou jurídicas se-
guradas, e os responsáveis pela cobrança e recolhimento ao Tesouro 
Nacional são as seguradoras ou as instituições financeiras a quem es-
tas encarregarem da cobrança do prêmio.

O fato gerador do IOF é o recebimento do prêmio, conforme art. 18 
do Decreto.

A alíquota do IOF-Seguros é de 25%, porém se encontra atualmente 
reduzida a zero para as operações de resseguro e retrocessão. As alí-
quotas do IOF-Seguros aplicáveis aos diversos tipos de produtos do 
mercado segurador podem ser consultadas no Quadro 25:
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Quadro 25. Alíquotas de IOF Aplicáveis às Operações de Seguros

Alíquotas Tipo de Operação/Ramos

Zero

Resseguro

Seguro obrigatório, vinculado a financiamento de imóvel 
habitacional, realizado por agente do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH).

Seguro de crédito à exportação e de transporte internacional 
de mercadorias.

Seguro contratado no Brasil, referente à cobertura de riscos 
relativos ao lançamento e à operação dos satélites Brasilsat I e II.

Seguro em que o valor dos prêmios seja destinado ao custeio 
dos planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência.

Seguro aeronáutico e de seguro de responsabilidade civil 
pagos por transportador aéreo, mas apenas no caso de seguro 
contratado por companhia aérea que tenha por objeto principal 
o transporte remunerado de passageiros ou de cargas.

Seguro garantia.

0,38%

Seguro de vida e congêneres, de acidentes pessoais e do 
trabalho, incluídos os seguros obrigatórios de danos pessoais 
causados por veículos automotores de vias terrestres e por 
embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou 
não. São excluídos transportadores aéreos.

2,38% Seguros privados de assistência à saúde.

7,38% Demais operações de seguro.

Fonte:	Os	autores,	2016.

Ainda, conforme art. 15-A da Lei n. 7.412/10, pode haver incidência de 
IOF-Câmbio, à alíquota de 0,38% sobre aspectos relacionados à opera-
ção de resseguro e retrocessão. Alguns exemplos encontrados na lite-
ratura especializada são:



4	|	PRINCIPAIS	ASPECTOS	TRIBUTÁRIOS	DA	OPERAÇÃO	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 327

• repasse para ressegurador estrangeiro de parcela do prêmio de 
resseguro em operação de retrocessão;

• pagamento de indenização pelo ressegurador local, em moeda na-
cional, relativa a seguro contratado no Brasil, com emprego de re-
cursos mantidos na conta em moeda estrangeira provenientes de 
retrocessão contratada no exterior;

• conversão para moeda nacional dos recursos garantidores das pro-
visões técnicas vinculadas às operações em moeda estrangeira, 
para aquisição de títulos públicos federais.

4.4 Exercícios Resolvidos

1. A Resseguradora ABC, ao realizar o fechamento contábil do mês de 
dezembro de 20X6, apurou os seguintes saldos para as contas da 
DRE e do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR):

• Resultado líquido: R$ 5.000.000,00; 

• Receitas exigidas pelo fisco e não contabilizadas: R$ 100.000,00; 

• Receitas contábeis não aceitas pelo fisco: R$ 75.000,00; 

• Despesas aceitas pelo fisco e não contabilizadas: R$ 25.000,00; 

• Despesas contábeis não aceitas pelo fisco: R$ 750.000,00. 

Ademais, a companhia possuía o saldo de R$ 2.250.000,00 registra-
do como ativo fiscal diferido de prejuízos fiscais de anos anteriores 
a ser compensado.

Levando em consideração somente as informações acima e as 
alíquotas do IRPJ de 15% (básica) e 10% (adicional) e da CSLL de 
20%, apure o montante dos tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) no 
mês de dezembro de 20X6:

Resposta:
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Memória de Cálculo Dados LALUR

RESULTADO ANTES DE IRPJ + CSLL  5.000.000

(+) ADIÇÕES TEMPORÁRIAS E PERMANENTES  850.000

Despesas Contábeis não Aceitas pelo Fisco 750.000  

Receitas Exigidas pelo Fisco e não Contabilizadas 100.000  

 (-) EXCLUSÕES TEMPORÁRIAS E PERMANENTES  -100.000

Receitas Contábeis não Aceitas pelo Fisco 75.000  

Despesas Aceitas pelo Fisco e não Contabilizadas 25.000  

(=) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO  5.750.000

(-) Compensação de Prejuízos Fiscais 2.250.000 1.725.000

(=) RESULTADO TRIBUTÁVEL  4.025.000

Alíquota-Base IRPJ 15% 603.750

Alíquota Adicional IRPJ (10%) 10% 378.500

Alíquota-Base CSLL (20%) 20% 805.000

(=) IRPJ e CSLL A RECOLHER  1.787.250

2. A Seguradora ABC, ao realizar o fechamento contábil do mês de de-
zembro de 20X5, apurou os seguintes saldos para as contas da DRE:

• Prêmios emitidos: R$ 3.500,00;

• (-) Variação das provisões técnicas – PPNG: R$ 750,00;

• Sinistros ocorridos pagos: R$ 500,00; 

• Sinistros ocorridos pendentes de pagamento: R$ 200,00;

• Prêmios cedidos em resseguro (brutos de comissão): R$ 1.750,00;

• Comissão de resseguro R$ 350,00; 

• Sinistros indenizados e recuperados junto ao ressegurador: 
R$ 300,00.
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Levando em consideração somente as informações acima e alíquo-
ta do PIS de 0,65% e da Cofins de 4% para as operações de seguros, 
apure o montante das contribuições PIS/Cofins a recolher no mês 
de dezembro de 20X5.

Resposta:

Descrição  31/12/20X5 

Prêmios Emitidos (A)  3.500 

(+/-) Variação das Provisões Técnicas – PPNG (B) (750) 

(=) Prêmios Ganhos (C)  2.750 

Sinistros Ocorridos (D)  700 

 Pagos (E)  500 

 Pendentes de Pagamento (F)  200 

Prêmios Cedidos em Resseguro (G = H - I)  1.400 

 Prêmios Cedidos Brutos (H)  1.750 

 Comissão de Resseguro (I) (350) 

Sinistros Pagos Recuperados em Resseguro (J)  300 

Base de Cálculo de PIS/Cofins (C - G - E + H)  1.150 

Alíquota 4,65%

PIS/Cofins a recolher  53,48 

4.5 Exercícios Propostos

1. A Resseguradora XYZ, ao realizar o fechamento contábil do mês de 
dezembro de 20X6, apurou os seguintes saldos para as contas da 
DRE e do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR):

• Resultado líquido: R$ 3.000.000,00; 

• Receitas exigidas pelo fisco e não contabilizadas: R$ 20.000,00; 
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• Receitas contábeis não aceitas pelo fisco: R$ 75.000,00; 

• Despesas aceitas pelo fisco e não contabilizadas: R$ 8.000,00; 

• Despesas contábeis não aceitas pelo fisco: R$ 10.000,00. 

Ademais, a companhia possuía o saldo de R$ 900.000,00 registrado 
como ativo fiscal diferido de prejuízos fiscais de anos anteriores a 
ser compensado.

Levando em consideração somente as informações acima e as alí-
quotas do IRPJ de 15% básica) e 10% (adicional) e da CSLL de 20%, 
apure o montante dos tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) no mês 
de dezembro de 20X6.

2. A Seguradora ABC, ao realizar o fechamento contábil do mês de de-
zembro de 20X5, apurou os seguintes saldos para as contas da DRE:

• Prêmios emitidos: R$ 10.000,00; 

• (-) Variação das provisões técnicas – PPNG: R$ 3.050,00; 

• Sinistros ocorridos pagos: R$ 5.000,00; 

• Sinistros ocorridos pendentes de pagamento: R$ 1.000,00; 

• Prêmios cedidos em resseguro (brutos de comissão): R$ 6.500,00;

• Comissão de resseguro: R$ 1.500,00; 

• Sinistros indenizados e recuperados junto ao ressegurador: 
R$ 3.250,00; 

• Prêmios cedidos em cosseguro: R$ 1.000,00; 

• Prêmios cancelados: R$ 50,00.

Levando em consideração somente as informações acima e alíquo-
ta do PIS de 0,65% e da Cofins de 4% para as operações de seguros, 
apure o montante das contribuições PIS/Cofins a recolher no mês 
de dezembro de 20X5.



4	|	PRINCIPAIS	ASPECTOS	TRIBUTÁRIOS	DA	OPERAÇÃO	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO 331

3. A Resseguradora ABC apresentou os seguintes dados no livro de 
Apuração do Lucro Real de 31/12/20X5:

31/12/20X0 31/12/20X1 31/12/20X2 31/12/20X3 31/12/20X4 31/12/20X5 

Resultado 
Líquido 

-175.000 350.000 -196.000 105.000 140.000 -126.000 

Adições/
Exclusões 
Permanentes 

210.000 -420.000 105.000 -14.000 35.000 56.000 

A companhia enviou ao auditor contábil independente documento 
contendo estudo técnico demonstrando que é provável a ocorrên-
cia de obrigações futuras com impostos e contribuições que permi-
tirão a realização do crédito tributário em até dez anos.

A alíquota nominal de IR e CSLL é de 45%, e houve apenas adições 
e exclusões permanentes nos períodos apresentados.

Calcule os créditos tributários e os ativos fiscais diferidos para o 
exercício de referência. Justifique a decisão tomada para o reco-
nhecimento ou não dos ativos fiscais diferidos.
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Capítulo 1

1. Cite alguns objetivos com a abertura do mercado ressegurador bra-
sileiro e consequências positivas provenientes da quebra do mono-
pólio do IRB.

Alguns interesses podem ser mencionados com a quebra do monopó-
lio do IRB e a abertura do mercado de resseguro no Brasil: (a) aumen-
to da competitividade no setor; (b) redução dos prêmios de resseguro 
e, consequentemente, de seguro; (c) estímulo à adoção de novas tec-
nologias e ao desenvolvimento de novos produtos; e (d) desenvolvi-
mento do mercado de seguros. Esse fato trouxe profunda mudança 
no modo como o resseguro é negociado no país, impulsionou o au-
mento da oferta de produtos diferenciados de resseguro e, por fim, 
ocasionou uma forte evolução ao mercado de seguros nacional.

2. Indique o marco regulatório atual do mercado segurador e qual a 
sua importância?

O marco atual é o Decreto-Lei n. 73/66 e sua importância está asso-
ciada ao fato de regulamentar as operações de seguros, cosseguro 
e resseguros, além de estabelecer o Sistema Nacional de Seguros 
Privados com seus componentes e atribuições dos entes estatais de 
regulação e supervisão. Ademais, o Decreto-Lei n. 73/66 consolidou 
diversas normas antes esparsas sobre o mercado.

Gabaritos dos  
exercícios propostos



334 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

3. Quais são os segmentos do mercado segurador brasileiro e que 
normas principais regem esses segmentos na atualidade?

Os principais segmentos do mercado segurador são:

• Segmento de seguros propriamente ditos, incluindo (produtos 
de risco) e operações de cosseguro, regulados pelo Decreto-Lei 
n. 73/66;

• Segmento de resseguro, regulado pelo Decreto-Lei n. 73/66 e 
pela Lei Complementar n. 126/07;

• Segmento de previdência complementar aberta, regulado pela 
Lei Complementar n. 109/01; e

• Segmento de capitalização, que obedece ao Decreto-Lei n. 
261/67.

Importante notar que diversas questões desses segmentos são dis-
ciplinadas no Código Civil brasileiro.

4. Estabeleça as distinções entre o CNSP, a Susep e o IRB, em termos 
de estrutura e funções.

Enquanto o CNSP possui a função de regulador e estabelecedor das 
políticas nacionais de seguros, a Susep possui função precípua de 
fiscalizar o cumprimento das normas aplicáveis ao mercado de se-
guros. O IRB é um ressegurador local que compete em igualdade 
de condições com os demais no mercado nacional e internacional.

Em termos estruturais, a composição do CNSP é a seguinte: ministro 
da Fazenda (presidente) e representantes da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), do Ministério da Justiça (MJ), do Banco Cen-
tral do Brasil (Bacen), do Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Já a Susep é uma 
autarquia federal especial que possui autonomia administrativa e fi-
nanceira e está vinculada ao MF. O IRB Brasil RE, por sua vez, é uma 
pessoa jurídica privada com forma jurídica de sociedade por ações.

5. Defina os seguintes termos: ressegurador, corretor de resseguro  
e retrocessionário.
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Ressegurador – empresa que assume riscos transferidos pelas se-
guradoras em uma operação de resseguro, podendo ser classifica-
do em local, admitido e eventual. Ressegurador admitido é um res-
segurador estrangeiro, que entre outras exigências, deve possuir 
escritório de representação no Brasil. O ressegurador eventual é 
um ressegurador estrangeiro que não possui escritório de represen-
tação no Brasil. Já o ressegurador local é um ressegurador sediado 
no Brasil, constituído sob a forma de sociedade anônima.

A corretora de resseguro/retrocessão (broker) é a pessoa jurídica 
responsável pela intermediação das operações de resseguro e de 
retrocessão, estabelecendo a ligação entre as cedentes e o resse-
gurador ou retrocessionário.

Retrocessionário – seguradora ou ressegurador que assume riscos 
transferidos de um ressegurador na operação de retrocessão.

Capítulo 2

1. Liste as funções principais do resseguro.

a) Aumento da capacidade
b) Alívio de patrimônio líquido ou “Surplus Relief”
c) Estabilização dos resultados
d) Proteção contra catástrofes
e) Transferência de experiência acumulada

2. Defina as seguintes cláusulas do contrato de resseguro:

a) Cláusula de insolvência
b) Cláusula da legislação aplicável ao contrato
c) Cláusula de acesso aos livros e registros
d) Cláusula de prestação de contas e liquidação de saldos
e) Cláusula de obrigações extracontratuais
f) Cláusula de compensação de contas
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a) Cláusula de insolvência: cláusula obrigatória que declara que o 
ressegurador é responsável pelo pagamento à massa liquidanda, 
independentemente de o pagamento ter sido ou não feito ao segu-
rado e sem qualquer redução devido à insolvência da cedente.

b) Cláusula da legislação aplicável ao contrato: cláusula obrigatória 
que determina a submissão de eventuais disputas à legislação e à 
jurisdição brasileiras, exceto nos casos em que existir cláusula de 
arbitragem que observa a legislação em vigor.

c) Cláusula de acesso aos livros e registros: cláusula contratual que dá ao 
ressegurador o direito de inspecionar todos os registros da seguradora 
cedente relacionados com a cobertura concedida pelo contrato.

d) Cláusula de prestação de contas e liquidação de saldos: cláusula 
contratual que obriga a seguradora cedente a fornecer informa-
ções ao ressegurador que permitam o cálculo e o pagamento dos 
saldos líquidos que cada parte deve à outra e a preparação de de-
monstrativos financeiros sobre a operação do contrato.

e) Cláusula de obrigações extracontratuais: cláusula que obriga o resse-
gurador a acompanhar a cedente no pagamento de indenização de co-
bertura não contratada na apólice, em decorrência de decisão judicial.

f) Cláusula de compensação de contas: cláusula que permite a que a 
cedente e o ressegurador façam compensação dos créditos e débi-
tos de suas contas no momento da liquidação financeira.

3. Explique a diferença entre as bases indenitárias dos contratos de 
resseguro que consideram os riscos cobertos com base em Risk- 
Attaching e Loss-Ocurring.

a) Risk-attaching: inclui apólices ou riscos cuja vigência se inicia 
durante a vigência do contrato de resseguros, ou seja, todas 
as apólices emitidas ou renovadas a partir da data em que o 
contrato começou a vigorar serão incluídas na cobertura;

b) Loss-occurring: inclui apólices ou riscos pelo prazo ainda a de-
correr a partir do início de vigência do contrato e pelas apólices 
ou riscos cuja vigência se iniciar dentro da vigência do contrato, 
ou seja, cobre sinistros das apólices em vigor durante a vigência 
do contrato, independente de quando foram emitidas.
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4. Relacione os tipos de contrato do resseguro com suas funções e 
efeitos contábeis

a) Contrato proporcional
b) Contrato não proporcional

(  ) Promove a estabilização do resultado e proporciona à segu-
radora a oportunidade de realização de um planejamento 
tributário mais eficiente.

(  ) Promove o aumento da capacidade de produzir prêmios de-
vido ao incremento no limite de retenção da seguradora.

(  ) Promove um alívio no resultado e no patrimônio líquido da 
seguradora por meio da comissão de resseguro.

(  ) Oferece proteção contra catástrofes, uma vez que limita as 
perdas a um valor predeterminado.

 Resposta: b, a, a, b.

5. Explique a diferença entre as formas registro contábil existentes 
para os custos de aquisição e a comissão de resseguro e os impac-
tos causados nas demonstrações contábeis da seguradoras.

De modo básico, a diferença-chave entre as normas contábeis SAP 
e USGAAP/IFRS é o método de identificação e timing das despesas 
e receitas incorridas dentro do período de reporte. Como exemplo, 
podemos citar os custos de aquisição que, segundo os normativos 
SAP, são reconhecidos de forma integral no momento em que são 
gastos. Já pelo USGAAP/IFRS, tal se dá de modo correspondente ao 
prêmio ganho apropriado ao longo da vigência. Para compensar a 
drenagem de recursos ocasionada pelo reconhecimento imediato 
dos custos de aquisição quando da aplicação dos normativos SAP, 
a receita proveniente da comissão de resseguro também poderá 
ser apropriada de modo imediato no resultado. De acordo com o 
USGAAP/IFRS, ambos os fenômenos serão apropriados ao longo da 
duração dos respectivos contratos. 
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O tratamento contábil sob as normas SAP da comissão de resseguro 
é consistente com o tratamento conferido aos custos iniciais de aqui-
sição de novas apólices. Ambos são reconhecidos no período em que 
são recebidas/pagos. Sob o USGAAP/IFRS, no entanto, os custos iniciais 
de aquisição de novas apólices são capitalizados e, em seguida, amor-
tizados ao longo do tempo, assim como as comissões de resseguros.

O registro contábil dos custos de aquisição e da comissão de resse-
guro segundo as normas SAP leva a uma diminuição e um aumento, 
respectivamente, imediatos do resultado e no patrimônio líquido das 
seguradoras. Nas normas USGAAP/IFRS, esse impacto se dá ao longo 
do tempo de forma gradual devido ao diferimento desses itens.

Capítulo 3

1. Relacione um princípio de contabilidade a cada exemplo de aplica-
ção prática descrito a seguir:

a) Entidade
b) Continuidade
c) Oportunidade
d) Competência
e) Prudência

(  ) As receitas e custos relacionados de contratos de seguro e 
resseguro assinados em setembro, cuja cobertura do risco 
se deu em outubro e cujo prêmio foi recebido em novem-
bro, devem ser reconhecidos em outubro. No segmento de 
resseguro esse princípio fundamenta os lançamentos dos 
prêmios de resseguro estimados, conforme visto adiante. 

(  ) A contabilidade dos seus sócios não deve se misturar com a de 
uma seguradora ou de um ressegurador, de modo que na con-
tabilidade empresarial somente devem ser registrados os fatos 
que se refiram ao patrimônio da companhia. Por exemplo, a 
despesa da conta de telefone particular do sócio não deve ser 
registrada como despesa da seguradora ou do ressegurador.
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(  ) O recebimento das informações necessárias à contabiliza-
ção inicial e atualização do contrato de resseguro, inclusive 
as provenientes da prestação de contas do segurador, torna 
obrigatório o registro tempestivo daquelas informações na 
contabilidade do ressegurador, de modo que a contabili-
dade possa refletir o quanto antes os eventos econômicos 
ocorridos no período.

(  ) Ao se constituir uma seguradora ou um ressegurador, os só-
cios esperam que estes funcionem durante muitos anos, até 
mesmo mais do que o tempo de vida dos próprios criadores.

(  ) A seguradora possui uma causa judicial que é ré (agente 
passivo) e outra que é autora (agente ativo). A seguradora 
não pode realizar o registro contábil da contingência ativa, 
porém, de forma obrigatória, deve avaliar a necessidade de 
reconhecimento da contingência passiva. 

Resposta: D, A, C, B e E.

Um determinado contrato de resseguro não proporcional foi es-
tabelecido entre a Seguradora ABC e o Ressegurador XYZ para a 
cobertura de sinistros do grupo de ramos “Marítimos” que exce-
derem a prioridade de R$ 5 milhões até o limite de R$ 10 milhões. 
Listamos a seguir as principais informações constantes do contrato: 

• vigência do contrato: 1º/01/20X1 a 31/12/20X1.

• prêmio mínimo/depósito: R$ 36.000,00.

• comissão de corretagem: 3% do prêmio.

• base de cessão: loss occurring.

• prazo padrão de vigência das apólices de seguros: 12 meses com iní-
cio de vigência das apólices no dia 1º do mês da emissão/renovação;

• forma de pagamento do prêmio: 4 vezes, a serem pagas a cada 
90 dias de vigência decorrida do contrato.

Considerando exclusivamente informações disponibilizadas, re-
solva as questões 2 a 5:
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2. Sob a ótica da Seguradora ABC, analise as informações disponíveis 
sobre o contrato de resseguro não proporcional e demonstre os lan-
çamentos contábeis necessários para registro dos seguintes eventos:

c) reconhecimento inicial do prêmio cedido em resseguro não 
proporcional; e

d) constituição e diferimento do ativo de resseguro não proporcional.

Reconhecimento da despesa com prêmio mínimo cedidos  
em resseguro não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 31931111
Resultado com Operação de Resseguro/Despesas 
com Resseguro/Prêmios de Resseguros/Direto/
Resseguradora Local/Prêmios (R)

36.000

C 2123111
Débitos de Operações com Seguros e 
Resseguros/Resseguradoras/Resseguro Cedido – 
Resseguradora Local/Prêmios/Riscos Emitidos (P)

36.000

Diferimento da despesa com prêmio mínimo depósito em resseguro 
não proporcional

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 119111
Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro Diferido - 
PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido - PPNG (A)

36.000

C 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

36.000
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Apropriação da despesa com prêmio cedido em resseguro do mês

D/C Código Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 3193211

Resultado com Operação de Resseguro/
Despesas com Resseguro/Variação da Despesa 
de Resseguro/Provisão de Prêmios Não Ganhos/
Provisão de Prêmios Não Ganhos (R)

3.000

C 119111

Ativo de Resseguro e Retrocessões Diferidos/
Prêmios - Resseguro/Prêmio de Resseguro 
Diferido - PPNG/Prêmio de Resseguro Diferido - 
PPNG (A(-))

3.000

3. A partir do balanço patrimonial de 31/12/X0 da Seguradora ABC 
(exemplificado a seguir), elabore os balanços patrimoniais e as 
demonstrações do resultado do exercício, contemplando os lan-
çamentos contábeis presentes no exercício anterior, para as da-
tas-base 1º/01/20X1 e 31/01/20X1 e 31/03/20X1. Considere que 
a cada mês a companhia emitiu R$ 50 mil em prêmios de seguros 
diretos a prazo de uma única apólice de um ano, com início de 
vigência no primeiro dia do mês.
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BP - 31/12/X0

Ativo Passivo

Bancos 5.000 Débito das Operações  - 

Crédito das Operações  - Resseguro Cedido - Prêmios 
Emitidos  - 

Prêmios a Receber  - Resseguro Cedido - 
Comissões Diferidas  

Ativos de Resseguro e 
Retrocessão  - Resseguro a Liquidar  - 

Prêmios de Resseguros - 
PPNG  - Resseguro a Liquidar - 

Comissões Diferidas  

Comissões de Resseguros (-)  - Provisões Técnicas  - 

Custos de Aquisição Diferidos  - PPNG  - 

Comissões de Corretagem  PSL  - 

  Patrimônio Líquido 5.000 

  Capital Social 5.000 

  Lucros Acumulados 0 

Total 5.000 Total 5.000 

Razão do Prêmios a Receber Lançamentos D/C

Emitidos em janeiro  50.000,00 D

Emitidos em fevereiro  50.000,00 D

Emitidos em março  50.000,00 D

Saldo no final de março  150.000,00 D
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Razão de Prêmios Emitidos Lançamentos D/C

Emitidos em janeiro  50.000,00 C

Emitidos em fevereiro  50.000,00 C

Emitidos em março  50.000,00 C

Saldo no final de março  150.000,00 C

Razão da PPNG Lançamentos D/C

Prêmios emitidos em janeiro  50.000,00 C

Reversões de janeiro  4.166,67 D

Prêmios emitidos em fevereiro  50.000,00 C

Reversões de fevereiro  8.333,33 D

Prêmios emitidos em março  50.000,00 C

Reversões de março  12.500,00 D

Saldo no final de março  125.000,00 C

Razão da Variação de Provisões Técnicas- PPNG Lançamentos D/C

Prêmios emitidos em janeiro  50.000,00 D

Reversões de janeiro  4.166,67 C

Prêmios emitidos em fevereiro  50.000,00 D

Reversões de fevereiro  8.333,33 C

Prêmios emitidos em março  50.000,00 D

Reversões de março  12.500,00 C

Saldo no final de março  125.000,00 D
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BP – 1º/1/20X1
Ativo Passivo
Bancos 5.000 Débito das Operações 36.000 
Crédito das Operações 50.000 Resseguro Cedido - 

Prêmios Emitidos
36.000 

Prêmios a Receber 50.000 Resseguro Cedido - 
Comissões Diferidas

0 

Ativos de Resseguro  
e Retrocessão

36.000 Resseguro a Liquidar 0 

Prêmios de Resseguros - PPNG 36.000 Resseguro a Liquidar - 
Comissões Diferidas

0 

Comissões de Resseguros (-) 0 Provisões Técnicas 50.000 
Custos de Aquisição Diferidos 0 PPNG 50.000 
Comissões de Corretagem  PSL 0 
  Patrimônio Líquido 5.000 
  Capital Social 5.000 
  Lucros Acumulados 0 
Total 91.000 Total 91.000 

BP - 31/1/20X1
Ativo Passivo
Bancos 5.000 Débito das Operações 36.000 
Crédito das Operações 50.000 Resseguro Cedido - 

Prêmios Emitidos
36.000 

Prêmios a Receber 50.000 Resseguro Cedido - 
Comissões Diferidas

0 

Ativos de Resseguro  
e Retrocessão

33.000 Resseguro a Liquidar 0 

Prêmios de Resseguros - PPNG 33.000 Resseguro a Liquidar - 
Comissões Diferidas

0 

Comissões de Resseguros (-) 0 Provisões Técnicas 45.833,33 
Custos de Aquisição Diferidos 0 PPNG 45.833,33 
Comissões de Corretagem 0 PSL 0 
  Patrimônio Líquido 6.167 
  Capital Social 5.000 
  Lucros Acumulados 1.166,7 
Total 88.000 Total 88.000 
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BP - 31/3/20X1
Ativo Passivo
Bancos 5.000 Débito das Operações 36.000 
Crédito das Operações 150.000 Resseguro Cedido - 

Prêmios Emitidos
36.000 

Prêmios a Receber 150.000 Resseguro Cedido - 
Comissões Diferidas

0 

Ativos de Resseguro  
e Retrocessão

30.000 Resseguro a Liquidar 0 

Prêmios de Resseguros - 
PPNG

30.000 Resseguro a Liquidar - 
Comissões Diferidas

0 

Comissões de Resseguros (-) 0 Provisões Técnicas 125.000 
Custos de Aquisição Diferidos 0 PPNG 125.000 
Comissões de Corretagem 0 PSL 0 
  Patrimônio Líquido 24.000 
  Capital Social 5.000 
  Lucros Acumulados 19.000 
Total 185.000 Total 185.000 

DRE 1º/01/X1 31/01/X1 31/03/X1

Prêmios Emitidos 50.000 50.000 150.000 

(+/-) Variações das Provisões Técnicas (50.000) (45.833) (125.000)

(=) Prêmios Ganhos 0 4.167 25.000 

(-) Sinistros Ocorridos 0 0 0 

(-) Custos de Aquisição 0 0 0 

Resultado com Resseguro 0 (3.000) (6.000)

 (+) Recuperação de Sinistros 0 0 0 

 (-) Prêmios Cedidos em Resseguro (36.000) (36.000) (36.000)

(+/-) Variação das Despesas  
com Resseguro 36.000 33.000 30.000 

 (+) Comissões de Resseguro 0 0 0 

(=) Lucro Líquido / Prejuízo 0 1.167 19.000 
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4. Sob a ótica do ressegurador local, analise as informações disponí-
veis sobre o contrato de resseguro não proporcional e demonstre 
os lançamentos contábeis necessários para o registro dos seguin-
tes eventos: 

a) reconhecimento inicial do prêmio de resseguro não propor-
cional; e

b) constituição e diferimento da PPNG e do custo de aquisição di-
ferido de resseguro não proporcional.

Resposta:
a) reconhecimento inicial do prêmio de resseguro não proporcional 

Reconhecimento do prêmio de resseguro não proporcional

D/C  Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 1132311
Créditos das Operações/Seguradoras - País/
Resseguro Aceito - Resseguradora Local/Prêmios 
Efetivos/Prêmios Efetivos de Resseguros (A)

36.000

C 3211111 Prêmios Ganhos/Prêmios de Resseguros/
Prêmios de Resseguros/Efetivo/Prêmios (R) 36.000

Reconhecimento da comissão de corretagem de resseguro  
não proporcional

D/C  Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323311 Despesas de Corretagem/Despesas de 
Corretagem/Corretagem/Resseguros (R) 1.080

C 21242
Débitos de Operações com Seguros e Resseguros/
Corretores de Seguros e Resseguros/Corretagem 
a Pagar - Resseguros (P)

1.080

b) constituição e diferimento da PPNG e do custo de aquisição dife-
rido de resseguro não proporcional
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Reconhecimento da PPNG de resseguro não proporcional

D/C  Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 32121111
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos Efetivos/
Prêmios Diferidos Efetivos (R)

36.000

C 21641111

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (P)

36.000

Reconhecimento do custo de aquisição diferido de resseguro  
não proporcional

D/C  Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

1.080

C 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

1.080

Apropriação da PPNG de resseguro não proporcional

D/C  Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 21641111

Provisões Técnicas – Seguros e Resseguros/
Provisões Técnicas - Resseguradora/Provisão 
de Prêmios Não Ganhos/Direto/Riscos Emitidos 
Efetivos/Prêmios Diferidos Efetivos (P)

3.000

C 32121111
Prêmios Ganhos/Variações das Provisões 
Técnicas/Resseguros/Prêmios Diferidos Efetivos/
Prêmios Diferidos Efetivos (R)

3.000
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Apropriação do custo de aquisição diferido de resseguro não proporcional

D/C  Subgrupo/Conta/Subconta/ 
Desdobramentos da subconta Valor

D 323511
Despesas de Corretagem/Variação das 
Despesas de Corretagem Diferidas/Variação de 
Corretagens Diferidas/Resseguros (R)

90

C 118223
Custos de Aquisição Diferidos/Diferimento - 
Outros/Comissão de Corretagem – Resseguros/
Corretagem de Resseguros (A)

90

5. A partir do balanço patrimonial de 31/12/X0 do Ressegurador XYZ 
(explicitado a seguir), elabore os balanços patrimoniais e as demons-
trações do resultado do exercício, contemplando os lançamentos 
contábeis demonstrados no exercício anterior, para as datas-base 
1º/01/20X1 e 31/01/20X1.

31/12/X0

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações  - 

Crédito das Operações  - PPNG  - 

Prêmios de Resseguros  - Prêmios de Resseguros  - 

Custos de Aquisição 
Diferidos  - Patrimônio Líquido 10.000 

  Capital Social  10.000 

    

Total 10.000 Total 10.000 
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BP – 1º/01/X1

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações 90 

Crédito das Operações 36.000 PPNG 36.000 

Prêmios de Resseguros 36.000 Prêmios de Resseguros 36.000 

Custos de Aquisição Diferidos 90 Patrimônio Líquido 10.000 

  Capital Social 10.000 

  Lucros Acumulados - 

Total 46.090 Total 46.090 

BP - 31/01/X1

Ativo Passivo

Caixa 10.000 Débito das Operações 45 

Crédito das Operações 36.000 PPNG 33.000 

Prêmios de Resseguros 36.000 Prêmios de Resseguros 33.000 

Custos de Aquisição Diferidos 83 Patrimônio Líquido 12.993 

  Capital Social 10.000 

  Lucros Acumulados 2.993 

Total 46.083 Total 46.038 

DRE 1º/01/X1 31/01/X1

Prêmios de Resseguros  36.000  36.000 

(+/-) Variações das Provisões Técnicas - 36.000 - 33.000 

(=) Prêmios Ganhos  -  3.000 

(-) Sinistros Ocorridos  -  - 

(-) Custos de Aquisição  - - 8 

(=) Lucro Líquido / Prejuízo  -  2.993 
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Capítulo 4

1. A Resseguradora XYZ, ao realizar o fechamento contábil do mês de 
dezembro de 20X6, apurou os seguintes saldos para as contas da 
DRE e do livro de apuração do lucro real (LALUR):

• Resultado líquido: R$ 3.000.000,00. 

• Receitas exigidas pelo fisco e não contabilizadas: R$ 20.000,00. 

• Receitas contábeis não aceitas pelo fisco: R$ 75.000,00.

• Despesas aceitas pelo fisco e não contabilizadas: R$ 8.000,00. 

• Despesas contábeis não aceitas pelo fisco: R$ 10.000,00. 

Ademais, a companhia possuía o saldo de R$ 900.000,00 registrado 
como ativo fiscal diferido de prejuízos fiscais de anos anteriores a 
ser compensado.

Levando em consideração somente as informações acima e as alí-
quotas do IRPJ de 15% (básica) e 10% (adicional) e da CSLL de 20%, 
apure o montante dos tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) no mês 
de dezembro de 20X6.

Memória de Cálculo Dados LALUR

RESULTADO ANTES DE IRPJ + CSLL  3.000.000

(+) ADIÇÕES TEMPORÁRIAS E PERMANENTES  95.000

Despesas contábeis não aceitas pelo fisco 75.000  

Receitas exigidas pelo fisco e não contabilizadas 20.000  

(-) EXCLUSÕES TEMPORÁRIAS E PERMANENTES  -18.000

Receitas contábeis não aceitas pelo fisco 10.000  

Despesas aceitas pelo fisco e não contabilizadas 8.000  

(=) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO  3.077.000

(-) Compensação de prejuízos fiscais 900.000 900.000

>	(CONTINUA)
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Memória de Cálculo Dados LALUR

(=) RESULTADO TRIBUTÁVEL  2.177.000

Alíquota-base IRPJ 15% 326.550

Alíquota adicional IRPJ (10%) 10% 193.700

Alíquota-base CSLL (20%) 20% 435.400

(=) IRPJ e CSLL A RECOLHER  955.650

2. A Seguradora ABC, ao realizar o fechamento contábil do mês de de-
zembro de 20X5, apurou os seguintes saldos para as contas da DRE:

• Prêmios emitidos: R$ 10.000,00.

• (-) Variação das provisões técnicas – PPNG: R$ 3.050,00. 

• Sinistros ocorridos pagos: R$ 5.000,00.

• Sinistros ocorridos pendentes de pagamento: R$ 1.000,00. 

• Prêmios cedidos em resseguro (brutos de comissão): R$ 6.500,00.

• Comissão de resseguro: R$ 1.500,00.

• Sinistros indenizados e recuperados junto ao ressegurador:  
R$ 3.250,00. 

• Prêmios cedidos em cosseguro: R$ 1.000,00. 

• Prêmios cancelados: R$ 50,00.

Levando em consideração somente as informações acima e a alí-
quota do PIS de 0,65% e da Cofins de 4% para as operações de 
seguros, apure o montante das contribuições PIS/Cofins a recolher 
no mês de dezembro de 20X5.

>	(CONTINUAÇÃO)
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Descrição 31/12/20X5

Prêmios Emitidos (A) 10.000 

(+/-) Variação das Provisões Técnicas – PPNG (B) -3.050 

(=) Prêmios Ganhos (C) 6.950 

Sinistros Ocorridos (D) 6.000 

 Pagos (E) 5.000 

 Pendentes de Pagamento (F) 1.000 

Prêmios Cedidos em Resseguro (G = H - I) 5.000 

 Prêmios Cedidos Brutos (H) 6.500 

 Comissão de Resseguro (I) -1.500 

Sinistros Pagos Recuperados em Resseguro (J) 3.250 

Base de Cálculo de PIS/Cofins (C - G - E + J) 200 

Alíquota 4,65%

PIS/Cofins a recolher 9,30 

Observação:	as	cessões	em	cosseguro	e	os	cancelamentos	de	prêmios	já	estão	consideradas	nos	
prêmios	emitidos.

3. A Resseguradora ABC apresentou os seguintes dados no livro de 
apuração do lucro real de 31/12/20X5: 

 1/12/20X0  31/12/20X1  31/12/20X2  31/12/20X3  31/12/20X4  31/12/20X5 

 Resultado 
Líquido -175.000 350.000 -196.000 105.000 140.000 -126.000 

 Adições/
Exclusões 
Permanentes 

210.000 -420.000 105.000 -14.000 35.000 56.000 

A companhia apresentou ao auditor contábil independente docu-
mento contendo estudo técnico demonstrando que é provável a 
ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições que 
permitirão a realização do crédito tributário em até de dez anos.
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A alíquota nominal de IR e CSLL é de 45% e houve apenas adições e 
exclusões permanentes nos períodos em questão.

Calcule os créditos tributários e os ativos fiscais diferidos para o 
exercício de referência. Justifique a decisão tomada para o reco-
nhecimento ou não dos ativos fiscais diferidos.

 31/12/20X0 31/12/20X1 31/12/20X2 31/12/20X3 31/12/20X4 31/12/20X5

Resultado 
Líquido -175.000 350.000 -196.000 105.000 140.000 -126.000 

Adições/
Exclusões 
Permanentes 

210.000 -420.000 105.000 -14.000 35.000 56.000 

Resultado 
Tributável 35.000 -70.000 -91.000 91.000 175.000 -70.000 

Créditos 
tributários 
decorrentes 
de prejuízos 
fiscais do 
período 

0 -31.500 -40.950 0 0 -31.500 

Os créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal de 2005 não po-
dem ser reconhecidos como ativo fiscal diferido, pois a resseguradora 
não apresentou histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de 
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro em pelo menos 
três dos últimos cinco exercícios, incluindo o exercício em referência.
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Este glossário foi organizado com a finalidade de facilitar a consulta 
do leitor ao significado de termos técnicos e operacionais do mer-

cado de resseguro. Para sua confecção foram compiladas definições 
das obras de Coelho (2012), Guerreiro, (2004), Matos e Molina (2006), 
Pauzeiro (2008) e Souza (2007), bem como normas, dicionários e glos-
sários online, disponíveis nos sites da Susep e da Funenseg, a qual ad-
ministra, ainda, o site especializado denominado Tudo sobre Seguros, 
igualmente consultado.

Ativo de Resseguro/Retrocessão – Ativo contábil registrado como con-
trapartida dos valores a recuperar pela cedente junto ao ressegurador/
retrocessionário proveniente de um contrato de resseguro/retroces-
são firmados entre as partes.

Apólice – Instrumento do contrato de seguro pelo qual o segurado repas-
sa à seguradora a responsabilidade do ressarcimento financeiro decorrido 
de eventos que possam advir dos riscos estabelecidos na mesma.

Base de Cessão (Base Indenitária) – Elemento do contrato de resse-
guro e retrocessão que define quais apólices de seguro emitidas serão 
incluídas na cobertura do contrato de resseguro ou retrocessão, con-
forme o caso. As formas mais comuns são risk attaching (riscos inicia-
dos) e loss occurring (sinistros ocorridos).

Glossário



368 CONTABILIDADE	DOS	CONTRATOS	DE	RESSEGURO	E	RETROCESSÃO

Borderô – Relatório detalhado de prêmios ou sinistros de resseguro for-
necido periodicamente pela cedente ao ressegurador/retrocessionário.

Capital Mínimo Requerido – Capital total que a supervisionada deverá 
manter para operar. É constituído por quatro parcelas: risco de subscri-
ção, risco de mercado, risco de crédito e risco operacional.

Cedente – Seguradora que contrata operação de resseguro ou o resse-
gurador que contrata operação de retrocessão.

Cobertura de Risco – Designação genérica dos riscos assumidos pelo 
segurador.

Comissão de Corretagem – Remuneração do corretor pelo seu traba-
lho de intermediação.

Comissão de Resseguro – Importância paga pelo ressegurador à ceden-
te para cobrir parte ou a totalidade das despesas incorridas por ela.

Contrato Automático – Tipo de contrato que cobre uma carteira de 
riscos inteira e garante que cada um dos riscos da seguradora cedente 
que estiverem enquadrados na descrição estabelecida no contrato es-
tarão automaticamente ressegurados.

Contrato de Resseguro – Contrato em que o ressegurador assume o com-
promisso de indenizar a companhia seguradora (cedente) pelos danos 
que possam vir a acontecer em decorrência de suas apólices de seguro.

Contrato de Seguro (IFRS 4) –Contrato segundo o qual uma parte (a se-
guradora) aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o se-
gurado), concordando em indenizar o segurado no caso de um evento 
específico, futuro e incerto (evento segurado) afetá-lo adversamente.

Contrato Facultativo – Tipo de contrato através do qual o ressegurador 
oferece cobertura para riscos referentes a uma única apólice ou grupo 
de apólices já definidos quando da contratação entre as partes.
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Contrato Não Proporcional – Tipo de contrato em que a cedente é 
indenizada do valor de sinistro ou conjunto de sinistros que exceder 
uma importância específica.

Contrato Proporcional – Tipo de contrato em que a cedente e o resse-
gurador compartilham proporcionalmente as importâncias seguradas, 
os prêmios de seguros e os sinistros.

Corretor de Resseguro – Pessoa jurídica autorizada a intermediar a con-
tratação de resseguros e retrocessão, que disponha de contrato de segu-
ro de responsabilidade civil profissional, e que tenha como responsável 
técnico o corretor de seguros especializado e devidamente habilitado, 
na forma definida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

Crédito das Operações com Seguro e Resseguro – Grupo de contas do 
ativo das seguradoras e resseguradores que registra saldos a receber 
de prêmios dos segurados e direitos provenientes de operações com 
outras seguradoras e resseguradores.

Custos de Aquisição – São os custos incorridos pela seguradora e pelo 
ressegurador para angariação do negócio, como: comissão de corre-
tagem, despesas com marketing e propaganda, setor de vendas, etc.

Débito das Operações com Seguro e Resseguro – Grupo de contas do 
passivo das seguradoras e dos resseguradores que registra saldos a 
restituir aos segurados e a liquidar de operações com outras segurado-
ras, resseguradores e corretores.

Emissão direta – Emissão de prêmio realizada pela própria seguradora 
que registra o contrato de seguros ou contrato de cosseguro na condi-
ção de seguradora líder.

Endosso – Documento emitido pelo ressegurador para complemen-
tar, prorrogar, cancelar ou efetivar qualquer tipo de alteração no con-
trato de resseguro/seguro existente, passando a ser parte integrante 
do documento.
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Frequência de Sinistros – Valor ou coeficiente que indica a média do nú-
mero de sinistros que um segurado apresentou durante um ano completo 
ou a média de sinistros por ano de um conjunto ou carteira de apólices.

Indenização – Elemento essencial do contrato de seguro. Montante a 
ser pago pela seguradora ao segurado ou beneficiário pelos prejuízos 
decorrentes de um sinistro, não podendo ser superior à importância 
segurada, o que não se aplica aos seguros de vida, devido à irrepara-
bilidade do dano.

Limite de Retenção – Corresponde ao valor máximo da importância 
segurada ou limite de responsabilidade que uma seguradora pode as-
sumir em um determinado risco.

Loss-occurring – Tipo de base de cessão de um contrato de resseguro 
que cobre sinistros das apólices de seguros em vigor durante a vigência 
do contrato, independente de quando estas foram emitidas.

Nota de Cobertura – Declaração feita pelo corretor de resseguro indi-
cando que a colocação do resseguro foi finalizada. Em termos de texto, 
é similar ao slip, mas contendo a participação final dos resseguradores.

Participação nos Lucros – Bonificação adicional que pode prever o 
contrato de resseguro. É paga à seguradora cedente no final do contra-
to se este apresentar resultado maior que o esperado com a operação.

Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) – Patrimônio líquido contábil ou 
patrimônio social contábil, conforme o caso, ajustado por adições e 
exclusões, para apurar, mais qualitativa e estritamente, os recursos 
disponíveis que possibilitem às supervisionadas executar suas ativida-
des diante de oscilações e situações adversas, devendo ser líquido de 
elementos incorpóreos, de ativos de elevado nível de subjetividade de 
valoração ou que já garantam atividades financeiras similares, e de ou-
tros ativos cuja natureza seja considerada pelo órgão regulador como 
impróprias para resguardar sua solvência.

Prazo de cobertura do risco – Período de tempo fixado no contrato de 
seguros em que o risco está coberto pela seguradora/ressegurador/
retrocessionário.
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Prazo de vigência do contrato – Intervalo contínuo de tempo durante 
o qual está em vigor o contrato de seguro/resseguro/retrocessão. 

Prêmio – Elemento essencial do contrato de seguro. Preço ou custo 
do seguro especificado no contrato para que a seguradora assuma a 
responsabilidade por um determinado risco. Basicamente, seu valor 
dependerá do prazo do seguro (vigência), importância segurada, ex-
posição ao risco, despesas administrativas e custos de produção e co-
mercialização (comissões e agenciamentos, por exemplo), impostos e 
remuneração do capital dos acionistas. Uma vez não pago pelo segura-
do, desobriga a seguradora da indenização.

Prêmio de Ajuste – Prêmio a ser pago, geralmente ao final do contrato, 
aplicando-se uma taxa de ajuste previamente estabelecida ao volume 
de exposição efetivamente realizado pela cedente (a medida de ex-
posição será definida no contrato, geralmente é a receita de prêmio), 
deduzindo-se o prêmio depósito e observando-se o prêmio mínimo. 

Prêmio de Reintegração – Prêmio a ser pago para que a cobertura do con-
trato não proporcional volte a ser estabelecida após a ocorrência de um si-
nistro. Geralmente é pago de forma simultânea à recuperação do sinistro.

Prêmio de Resseguro – remuneração paga pela seguradora cedente 
ao ressegurador por este ter assumido parte ou a totalidade do risco 
de seguro.

Prêmio Depósito – Prêmio comumente menor ou igual ao prêmio mí-
nimo. Tem como objetivo principal promover um desembolso de caixa 
menor para a cedente durante a vigência do contrato. Desta forma, os 
resseguradores proporcionam um alívio de caixa para a cedente.

Prêmio Ganho – Parcela do prêmio referente ao período de tempo de 
risco já transcorrido. Efetiva receita de prêmios da seguradora/resse-
gurador, uma vez que se refere a período em que a prestação da cober-
tura de risco já foi feita pela seguradora/ressegurador.

Prêmio Mínimo – Prêmio a ser pago pela cedente ao ressegurador, 
independente do cumprimento da exposição prevista.
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Prioridade – Limite estabelecido no contrato de resseguro em que o 
ressegurador indenizará a seguradora contra montantes de sinistros 
que excederam esse patamar. 

Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) – Provisão técnica constituí-
da para a cobertura dos valores a pagar relativos a sinistros e despesas 
a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos assumi-
dos na data-base de cálculo.

Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) – Provisão técnica constituída para 
a cobertura dos valores esperados a liquidar relativos a pagamentos úni-
cos e rendas vencidas, de sinistros avisados até a data-base de cálculo.

Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) – Provisão téc-
nica constituída para a cobertura dos valores esperados a liquidar re-
lativos a sinistros ocorridos e não avisados até a data-base de cálculo. 

Provisão Técnica – São assim chamadas algumas das reservas obriga-
tórias. Formam parte integrante e indispensável do mecanismo do se-
guro, sendo constituídas mensalmente e independendo da existência 
de lucros nas seguradoras ou nos resseguradores. Em vista da natureza 
peculiar das várias modalidades de operações das seguradoras, as pro-
visões técnicas não são todas da mesma natureza, mas têm como obje-
tivo a garantia da estabilidade econômico-financeira das seguradoras.

Pulverização do Risco (mecanismos de defesa do seguro) – Conjunto 
de mecanismos que realizam a repartição das responsabilidades de-
correntes das coberturas assumidas nos contratos de seguro: limite de 
retenção, cosseguro, resseguro e retrocessão.

Ramos de Seguro – Subdivisões do seguro, visando a tratar os riscos 
para fins estatísticos e contábeis de forma homogênea.

Ressarcimento – Reembolso dos prejuízos suportados pelo segurador 
ao indenizar dano causado por terceiro.

Ressegurador Admitido – Ressegurador sediado no exterior, com es-
critório de representação no País, que tenha sido cadastrado como tal 
na SUSEP, para realizar operações de resseguro e retrocessão.
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Ressegurador Eventual – Ressegurador estrangeiro sediado no exterior, 
sem escritório de representação no País, que tenha sido cadastrada 
como tal na SUSEP, para realizar operações de resseguro e retrocessão.

Ressegurador Local – Ressegurador sediado no País, constituído sob a 
forma de sociedade anônima, que tenha por objeto exclusivo a realiza-
ção de operações de resseguro e retrocessão.

Resseguro Automático – Contrato de resseguro que cobre uma car-
teira de riscos inteira e garante que cada um dos riscos da segurado-
ra cedente que estiverem enquadrados na descrição estabelecida no 
contrato estarão automaticamente ressegurados.

Resseguro Facultativo – Contrato de resseguro no qual a segurado-
ra negocia em separado cada risco que deseja ressegurar. Nesse tipo 
de contrato, a seguradora não é obrigada a adquirir o resseguro, e o 
ressegurador não está obrigado a conceder a cobertura para os riscos 
oferecidos a ele.

Retenção – Montante de risco de seguro que a seguradora/ressegura-
dor retém.

Retenção de Risco – Parte das responsabilidades tomadas diretamen-
te pela seguradora ou ressegurador, sem ressegurar ou retroceder.

Retrocessão – Operação de transferência de riscos de resseguro dos 
resseguradores, com vistas à sua própria proteção, para ressegurado-
res ou para sociedades seguradoras locais, através de contratos auto-
máticos ou facultativos.

Retrocessionário – Ressegurador ou segurador que aceita de um ou 
mais resseguradores a totalidade ou os excessos dos riscos estes acei-
taram em resseguro.

Risco – Elemento essencial do contrato de seguro. Possibilidade de um 
evento inesperado ocorrer, gerando prejuízo ou necessidade econômi-
ca ou materiais e pessoais. O risco deve ser: incerto, aleatório, possí-
vel, real, lícito e fortuito.
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Risco de Crédito – Possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao 
não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, das suas respectivas 
obrigações financeiras nos termos pactuados, e/ou da desvalorização 
dos recebíveis decorrente da redução na classificação de risco do to-
mador ou contraparte.

Risco de Liquidez – Possibilidade de inexistência de recursos financei-
ros suficientes para que a companhia honre seus compromissos em 
razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos.

Risco de Mercado – Possibilidade de ocorrência de perdas resultan-
tes de flutuações dos mercados financeiros, que causam mudanças na 
avaliação econômica de ativos e passivos das supervisionadas.

Risco de Seguro – Risco transferido por qualquer contrato de seguros 
em que haja a possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra 
e exista incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento 
de sinistro.

Risco de Subscrição – Possibilidade de ocorrência de perdas que con-
trariem as expectativas da supervisionada, associadas, diretamente ou 
indiretamente, às bases técnicas utilizadas para cálculo de prêmios, 
contribuições, quotas e provisões técnicas.

Risk-attaching – Tipo de base de cessão de um contrato de resseguros, 
a qual todas as apólices emitidas ou renovadas, a partir da data em 
que o contrato começou a vigorar, serão incluídas na cobertura.

Salvado – Objetos resgatáveis de um sinistro e que ainda possuem va-
lor econômico. Assim são considerados tanto os bens que tenham fica-
do em perfeito estado como os parcialmente danificados pelos efeitos 
do sinistro.

Segurado – Elemento essencial do contrato de seguro. Pessoa física ou 
jurídica em nome da qual se faz o seguro e que transfere para a segu-
radora o risco de um evento aleatório atingir o seu interesse segurável 
por meio do pagamento de um prêmio.
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Seguradora – Elemento essencial do contrato de seguro. Pessoa jurídi-
ca legalmente constituída sob as formas de sociedade anônima, mútuo 
ou cooperativa e autorizada a operar com a finalidade de assumir e 
gerenciar os riscos especificados no contrato de seguro. É responsável 
pela emissão dos documentos que formalizam ou alteram o contrato 
(apólice, certificado e endosso) e, em caso de sinistro e se houver re-
cebido o pagamento do prêmio devido, pela indenização ao segurado 
ou beneficiário, de acordo com as coberturas contratadas.

Seguro – Contrato mediante o qual uma pessoa denominada “segu-
rador” se obriga, perante o recebimento de um prêmio, a indenizar 
outra pessoa, denominada “segurado”, do prejuízo resultante de riscos 
futuros, previstos no documento.

Severidade – Variável do custo do sinistro que reflete monetariamente 
a extensão dos danos causados pelo sinistro.

Sinistralidade – Coeficiente ou porcentagem que indica a proporção 
existente entre o custo dos sinistros ocorridos em uma apólice, em um 
conjunto de riscos ou em uma carteira de apólices, e o volume global 
dos prêmios advindos de tais operações no mesmo período.

Sinistro – Ocorrência do acontecimento previsto no contrato de seguro 
e que obriga a seguradora a indenizar.

Sinistro Avisado – Sinistro que já foi comunicado pelo segurado à se-
guradora. Para fins regulatórios, o sinistro é considerado avisado quan-
do a seguradora registra em seus sistemas o comunicado do segurado.

Sinistro Ocorrido – Sinistro em que o evento indesejado que atinge o 
objeto segurado já aconteceu.

Sinistro Pago ou Liquidado – Sinistro para o qual já ocorreu indeniza-
ção para o segurado.

Slip – Documento criado pela cedente ou pelo corretor de ressegu-
ro contendo os termos do contrato de resseguro proposto, o qual é 
submetido ao ressegurador para consideração, que pode ratificar ou 
retificar os termos e condições apresentados, conforme considere 
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apropriado. O termo slip decorre da prática de descrever o negócio de 
forma bastante resumida.

Sociedade de Capitalização – Entidade organizada sob a forma de 
sociedade anônima, com a finalidade de emitir e comercializar títulos 
de capitalização.

Solvência – Qualidade ou condição de solvente. Diz-se da situação de 
companhia de seguros que paga ou pode pagar seus compromissos.

Teste de Adequação do Passivo – Teste realizado pela seguradora, a 
cada data de balanço, para avaliação da adequação de seu passivo de 
seguros, por meio da utilização de estimativas correntes de fluxos de 
caixa futuros de seus contratos de seguro.

Transferência de Carteira – Operação na qual a cedente, que está 
transferindo a carteira, movimenta para a cessionária, que está rece-
bendo a carteira, um conjunto de contratos de seguro, planos de previ-
dência ou títulos de capitalização de um mesmo ramo ou ramos afins.
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