
31 de março de 2019 

Comentários de desempenho – Informações trimestrais 
 

ITR - Comentários de desempenho 
 

O lucro líquido  da CAIXA Seguridade no primeiro trimestre de 2019 superou o resultado do mesmo 
período de 2018 em 6,9%, com margem líquida em 83,9% e com um retorno sobre PL de 37,2%. 

O faturamento das empresas do grupo  cresceu 15,8%, sendo 17,4% nos produtos de seguridade 
(seguros1, previdência e capitalização) e 2,9% nos negócios de consórcio. 

Com esse resultado o grupo CAIXA Seguridade fechou o primeiro trimestre de 2019 com 11,7% de 
participação no mercado  de seguridade, essa participação era de 9,9% no final de 2018, 6% em 2016 
e 5,4% em 2015. Com esse novo percentual, a CAIXA Seguridade foi o 3º maior grupo segurador do 
Brasil neste trimestre segundo dados da SUSEP. 

O destaque da produção neste primeiro trimestre foi o seguro prestamista que cresceu 33,0% na soma 
dos prêmios emitidos por todas as empresas do grupo. Se avaliada apenas a performance da Caixa 
Seguradora, que aproveitou o crescimento da concessão de crédito na CAIXA, a venda do seguro 
prestamista foi 41,6% superior em 2019. 

No segmento de seguros, excluído aqui os seguros de saúde e odontológico, o faturamento do início 
de 2019 foi 8,1% maior que o mesmo período de 2018, enquanto o mercado cresceu 4,2% segundo 
dados da SUSEP até março. Além do prestamista, os seguros de vida e residencial também cresceram 
acima do mercado, 7,9% e 16,7% respectivamente.  

A previdência privada também se destacou neste trimestre e manteve a trajetória de crescimento, 
arrecadando 21,2% a mais em 2019 na comparação com 2018. No acumulado de 2018, a arrecadação 
dos planos de previdência da CAIXA cresceu 35,5%, após crescer 63% em 2017 e 34% em 2016. O 
crescimento da venda dos produtos de previdência privada no balcão da CAIXA ainda é explicado pela 
melhoria nos processos de venda e pelo aculturamento e reconhecimento dos empregados envolvidos 
na comercialização, além do despertar da consciência da população para a necessidade de um plano 
de previdência privado diante da discussão sobre a reforma da previdência pública, aliada à associação 
da CAIXA como o banco da poupança do brasileiro. 

O faturamento dos produtos de capitalização cresceu 22,9% no primeiro trimestre de 2019 enquanto o 
mercado cresceu 7,7%. Os recursos coletados no Consórcio foram 2,9% superiores se comparados ao 
primeiro trimestre de 2018. 

 

 

                                                             
1 Seguros regulados pela SUSEP, excluindo seguros saúde e odontológico. 
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Balanço patrimonial condensado intermediário 
 

Ativo 
Controladora Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019 31/12/2018 
Circulante 1.104.173 507.403 1.190.242 596.403 
Caixa e equivalentes de caixa (nota 8) 261.702 182.789 323.661 249.773 
Instrumentos financeiros (nota 9) - - - - 
Dividendos a receber (nota 21 (b3)) 720.925 231.963 723.018 231.963 
Juros sobre capital próprio a receber (nota 21 (b3)) 18.686 13.728 37.762 32.803 
Valores a receber (nota 10) 102.843 78.728 105.784 81.669 
Ativos por impostos correntes - 2 - 2 
Outros ativos (nota 11) 17 193 17 193 
          
Não circulante 3.967.627 4.161.421 3.881.662 4.078.146 
Investimentos em participações societárias (nota 12) 3.967.582 4.161.374 3.881.617 4.078.099 
Outros ativos (nota 11) 45 47 45 47 
          
Total do ativo 5.071.801 4.668.824 5.071.904 4.674.549 
          

Passivo e patrimônio líquido 
Controladora Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019 31/12/2018 
Circulante 64.625 64.369 64.728 70.094 
Valores a pagar (nota 14) 11.368 11.334 11.368 11.334 
Dividendos a pagar (nota 21 (b3)) 24.587 24.220 24.587 24.220 
Passivos por impostos correntes 28.669 28.815 28.772 34.540 
          
Não circulante 756 756 756 756 
Valores a pagar (nota 14) 756 756 756 756 
          
Patrimônio líquido 5.006.420 4.603.698 5.006.420 4.603.698 
Capital social (nota 16(a)) 2.756.687 2.756.687 2.756.687 2.756.687 
Reservas (nota 16(c)) 1.761.742 1.761.742 1.761.742 1.761.742 
Ajuste de avaliação patrimonial (nota 16(d)) 92.553 85.270 92.553 85.270 
Lucros acumulados 395.438 - 395.438 - 
          
Total do passivo e do patrimônio líquido 5.071.801 4.668.824 5.071.904 4.674.549 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis condensadas 
intermediárias. 
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Demonstração do resultado condensada intermediária  

Demonstração do resultado 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
Receitas operacionais 475.629 475.032 460.540 460.535 

Resultado de investimentos em participações societárias (nota 12) 293.721 293.124 257.769 257.764 
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca (nota 17) 181.908 181.908 202.770 202.770 

Outras receitas/(despesas) operacionais (27.993) (28.036) (28.110) (28.115) 
Despesas administrativas (nota 18) (10.461) (10.461) (8.156) (8.156) 
Despesas tributárias (nota 20) (17.532) (17.576) (19.953) (19.959) 

Resultado antes das receitas e despesas financeiras  447.637 446.995 432.430 432.420 
Resultado financeiro (nota 19) 3.200 4.140 2.721 2.733 

Receitas financeiras 3.567 4.507 7.039 7.050 
Despesas financeiras (367) (367) (4.317) (4.317) 

Resultado Antes de Impostos e Participações 450.837 451.136 435.151 435.153 
Imposto de renda e contribuição social correntes (nota 13) (55.399) (55.698) (65.004) (65.006) 

Lucro líquido do período 395.438 395.438 370.147 370.147 
Quantidade de ações - em milhares 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Lucro por ação - R$ (Nota 16 (e)) 0,32953 0,32953 0,30846 0,30846 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis condensadas intermediárias. 
Demonstração do resultado abrangente dondensada int ermediária 

Demonstração do resultado abrangente 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
Lucro líquido do período 395.438 395.438 370.147 370.147 

Itens passíveis de reclassificação para resultado         
(+/-) Participação nos resultados abrangentes de investidas (nota 16 (d)) 7.283 7.283 5.189 5.189 

Resultado abrangente do período 402.721 402.721 375.336 375.336 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis condensadas intermediárias. 
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido con densadas intermediária  

Eventos Capital social Reservas 
Outros 

resultados 
abrangentes 

Lucros 
acumulados 

Patrimônio 
líquido 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.756.687 1.350.744 71.199 - 4.178.630 
Ajuste a valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda - - 5.189 - 5.189 
Lucro líquido do período - - - 370.147 370.147 

Saldos em 31 de março de 2018 2.756.687 1.350.744 76.388 370.147 4.553.966 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.756.687 1.761.742 85.270 - 4.603.698 

Ajuste a valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda - - 7.283 - 7.283 
Lucro líquido do período - - - 395.438 395.438 

Saldos em 31 de março de 2019 2.756.687 1.761.742 92.553 395.438 5.006.420 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias condensadas. 
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Demonstração do fluxo de caixa condensado intermedi ária – Método direto 

Demonstração dos fluxos de caixa 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
Fluxos de caixa proveniente das atividades operacio nais         

Recebimento de receitas de acesso à rede e uso da marca 157.793 157.793 114.053 114.053 
Recebimento de juros sobre capital próprio - - 32.703 39.563 
Pagamento de despesas administrativas (9.838) (9.838) (5.700) (5.700) 
Tributos sobre folha recolhidos (583) (583) (212) (212) 
Tributos sobre receitas pagos (17.828) (19.946) (10.386) (12.752) 
Imposto de renda e contribuição social pagos (53.987) (57.792) (29.526) (33.558) 
Juros recebidos 3.561 4.501 6.199 6.212 
Tributos sobre aplicações (204) (246) (121) (127) 

Caixa líquido proveniente das atividades operaciona is 78.913 73.889 107.011 107.479 
Fluxos de caixa proveniente das atividades de inves timento         

Resgate de Aplicações Financeiras - - 136.259 136.259 
Caixa líquido proveniente das atividades de investi mento - - 136.259 136.259 
Fluxos de caixa proveniente das atividades de finan ciamento         
Caixa líquido proveniente das atividades de financi amento - - - - 
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes d e caixa 78.913 73.889 243.269 243.738 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 182.789 249.773 257.412 257.511 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 261.702 323.661 500.681 501.248 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias condensadas. 
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Reconciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa  operacional 

Descrição 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
Lucro líquido do período 395.438 395.438 370.147 370.147 

Resultado de equivalência patrimonial (293.721) (293.124) (257.769) (257.764) 
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio - - 32.703 39.563 
Juros provenientes de instrumentos financeiros - - (839) (839) 
Variação de valores a receber (24.115) (24.115) (88.717) (88.717) 
Variação de dividendos a pagar 366 366 4.317 4.317 
Variação de valores a pagar 35 35 2.275 2.275 
Variação de ativos e passivos por impostos correntes 910 (4.712) 44.893 38.496 

Caixa líquido proveniente das atividades operaciona is 78.913 73.889 107.011 107.479 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias condensadas. 
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Demonstração do valor adicionado condensado interme diário 
Demonstração do valor adicionado 

1º trimestre 2019 1º trimestre de 2018 
Controladora Consolidado Controladora Consolidado 

Receitas 181.908 181.908 202.770 202.770 
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca  181.908 181.908 202.770 202.770 
Outras receitas - - - - 
Insumos adquiridos de terceiros 2.087 2.087 1.486 1.486 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 2.087 2.087 1.486 1.486 
Valor adicionado bruto 179.821 179.821 201.285 201.284 
Depreciação, amortização e exaustão 4 4 - - 
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 179.817 179.817 201.285 201.284 
Valor adicionado recebido em transferência 297.288 297.631 264.808 264.815 
Resultado de equivalência patrimonial 293.721 293.124 257.769 257.764 
Receitas financeiras 3.567 4.507 7.039 7.050 
Valor adicionado total a distribuir 477.105 477.447 466.093 466.099 
Distribuição do valor adicionado 477.105 477.447 466.093 466.099 
Pessoal 6.657 6.657 5.350 5.350 

Remuneração direta 5.058 5.058 4.061 4.061 
Benefícios 1.202 1.202 969 969 
FGTS 397 397 320 320 

Impostos, taxas e contribuições 74.360 74.702 85.976 85.983 
Federais 74.360 74.702 85.976 85.983 

Remuneração de capital de terceiros 283 283 302 302 
Aluguéis 283 283 302 302 

Remuneração de capital próprios 395.805 395.805 374.464 374.464 
Dividendos 367 367 4.317 4.317 
Lucros retidos / Prejuízo do período 395.438 395.438 370.147 370.147 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias condensadas.
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Nota 1 - Contexto operacional e informações gerais 
A Caixa Seguridade Participações S.A. (denominada “CAIXA Seguridade”, “Companhia”, ou 
“Controladora”), empresa líder do Grupo CAIXA Seguridade (“Grupo CAIXA Seguridade” ou o 
“Grupo”) foi constituída como subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (denominada 
“CAIXA”) em 21 de maio de 2015, em conformidade com a legislação brasileira, por prazo 
indeterminado, tendo por objeto social a aquisição de participações societárias ou a 
participação, direta ou indireta, como sócia ou quotista do capital de outras sociedades, no 
Brasil ou no exterior, cujo objeto social seja a estruturação e comercialização de seguros nos 
diversos ramos, planos de previdência complementar e planos de capitalização, administração, 
comercialização e disponibilização de planos privados de assistência médica e odontológica, 
corretagem desses produtos, além da estruturação, administração e comercialização de 
consórcios e realização de operações de resseguro e retrocessão no País e no Exterior. A 
CAIXA Seguridade, neste contexto, acompanha a evolução de cenários macroeconômicos que 
podem trazer reflexos à dinâmica de seus negócios e dos negócios de suas participações 
societárias. 

A Companhia, inscrita sob o CNPJ nº 22.543.331/0001-00, tem sua sede localizada no Setor 
Bancário Sul – SBS, Q. 4, Bloco A, Lote 3/4, Edifício CEF Matriz 1, 19º andar – Brasília – 
Distrito Federal – Brasil. 

As participações detidas pela CAIXA Seguridade encontram-se descritas na Nota 12 – 
Investimentos em participações societárias e, nesse primeiro trimestre de 2019 não ocorreram 
alterações no percentual de participação em relação ao percentual detido em 31 de dezembro 
de 2018. 

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas 
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas em conformidade 
com as práticas contábeis comumente adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Stantards - IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e seguem o disposto no .Pronunciamento 
CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária e IAS 34 – Relatório Financeiro Intermediário. 
Portanto, as demonstrações contábeis condensadas têm como objetivo prover atualização com 
base nas últimas demonstrações anuais completas, focando, portanto, em novas atividades, 
eventos e circunstâncias, e não duplicam informações previamente reportadas. Dessa forma, 
estas demonstrações contábeis intermediárias devem ser analisadas em conjunto com as 
demonstrações contábeis anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.  

Estas demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas condensadas foram 
aprovadas e autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração da CAIXA Seguridade 
em 03 de maio de 2019. 

Nota 3 - Principais práticas contábeis 
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis 
condensadas intermediárias são consistentes com as práticas contábeis descritas nas 
Demonstrações Contábeis da CAIXA Seguridade de 31 de dezembro de 2018, que devem ser 
lidas em conjunto com estas. 

Nota 4 – Pronunciamentos e leis recentemente emitid as 
As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB e adotadas no Brasil pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.  

I. IFRS 9 (CPC 48) – “Instrumentos financeiros” - Aborda a classificação, a mensuração e 
o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi 
publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro de 2018. Ele substitui a 
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orientação no IAS 39, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos 
financeiros. O IFRS 9 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração combinada e 
estabelece três principais categorias de mensuração para ativos financeiros: custo 
amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por 
meio do resultado. Traz, ainda, um novo modelo de perdas de crédito esperadas, em 
substituição ao modelo atual de perdas incorridas. O IFRS 9 abranda as exigências de 
efetividade do hedge, bem como exige um relacionamento econômico entre o item 
protegido e o instrumento de hedge e que o índice de hedge seja o mesmo que aquele 
que a administração de fato usa para fins de gestão do risco. A Administração avalia 
que a adoção da norma não produziu impacto material nas demonstrações financeiras 
da Companhia.  

A CAIXA Seguridade possui participações indiretas em empresas seguradoras, para as 
quais não se aplica o IFRS 9. Quando há divergência na prática contábil nos 
investimentos em participações societárias, faz-se necessário ajustar as práticas 
contábeis com o objetivo de uniformizá-las. A Revisão de Pronunciamentos Técnicos 
n° 12/2017 do CPC permitiu, em função de isenção para as seguradoras, que a 
entidade aplique o IFRS 9 sem necessidade de ajustes nos investimentos (até 1º de 
janeiro de 2021). 

II. IFRS 15 (CPC 47) – “Receita de Contratos com Cliente” – Essa nova norma traz os 
princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e 
quando ela é reconhecida. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a IAS 
11 – “Contratos de Construção”, IAS 18 – “Receitas” e correspondentes interpretações. 
A Administração avalia que a adoção da norma não produz impacto material nas 
demonstrações financeiras da Companhia. 

III. IFRS 16 (CPC 06 (R2)) – “Operações de arrendamento mercantil” – Essa nova norma 
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e 
divulgação de arrendamentos. Ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019 e substitui 
a IAS 17 – “Arrendamento mercantil”. A Administração avalia que a adoção da norma 
não produz impacto material nas demonstrações financeiras da Companhia. 

Nota 5 - Principais julgamentos e estimativas contá beis 
Os principais julgamentos e estimativas contábeis continuamente avaliados pela Companhia 
são os mesmos que foram contemplados nas Demonstrações Contábeis da CAIXA Seguridade 
de 31 de dezembro de 2018, e devem ser lidos em conjunto com estas. 

Nota 6 - Gerenciamento de riscos 
A estrutura do Gerenciamento de Riscos da CAIXA Seguridade manteve-se consistente ao já 
divulgado nas Demonstrações Contábeis da CAIXA Seguridade de 31 de dezembro de 2018, e 
devem ser lidos em conjunto com estas Demonstrações Contábeis condensadas 
Intermediárias. 

a)  Caixa Seguros Holding - Gerenciamento de riscos   

A estrutura do processo de Gerenciamento de Riscos, da Caixa Seguros Holding (CAIXA 
Seguros”) manteve-se consistente ao já divulgado nas Demonstrações Contábeis da CAIXA 
Seguridade de 31 de dezembro de 2018. 

Não ocorreram mudanças significativas nos passivos atuariais para o período findo em 31 de 
março de 2019, portanto, estas Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias devem 
ser lidas em conjunto com as Demonstrações Contábeis da CAIXA Seguridade de 31 de 
dezembro de 2018.  

b)  Too Seguros – Gerenciamento de riscos  

A estrutura do processo de Gerenciamento de Riscos, da Too Seguros manteve-se consistente 
ao já divulgado nas Demonstrações Contábeis da CAIXA Seguridade de 31 de dezembro de 
2018. 
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Não ocorreram mudanças significativas nos passivos atuariais para o período findo em 31 de 
março de 2019, portanto, estas Demonstrações Contábeis Condensadas Intermediárias devem 
ser lidas em conjunto com as Demonstrações Contábeis da CAIXA Seguridade de 31 de 
dezembro de 2018.  

Nota 7 - Informações por segmento 
A administração do Grupo CAIXA Seguridade entende que os melhores referenciais para 
apresentação das informações por segmento são os resultados de investimentos em 
participações societárias e as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca.  

a) Análise da receita por categoria 

Descrição 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
Resultado de investimentos em 
participações societárias 293.721 293.124 257.769 257.764 

Receitas de acesso à rede de 
distribuição e uso da marca 181.908 181.908 202.770 202.770 

Total 475.629 475.032 460.540 460.535 
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b) Demonstração do resultado por categoria 

Descrição 

1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 
Controladora Controladora 

Resultado de 
investimentos em 

participações 
societárias 

Receitas de 
acesso à rede de 

distribuição e 
uso da marca 

Total 

Resultado de 
investimentos 

em 
participações 

societárias 

Receitas de 
acesso à rede 
de distribuição 
e uso da marca  

Total 

Receitas operacionais 293.721 181.908 475.629 257.769 202.770 460.540 
Receitas da operação 293.721 181.908 475.629 257.769 202.770 460.540 

Outras receitas/(despesas) operacionais (7.000) (20.993) (27.993) (5.421) (22.689) (28.110) 
Despesas administrativas(1) (6.460) (4.001) (10.461) (4.565) (3.591) (8.156) 
Despesas tributárias(2) (540) (16.992) (17.532) (856) (19.097) (19.953) 

Resultado antes das receitas e despesas financeiras  286.722 160.915 447.637 252.348 180.082 432.430 
Resultado Financeiro (226) 3.427 3.200 (2.416) 5.138 2.721 

Receitas financeiras(3) - 3.567 3.567 - 7.039 7.039 
Despesas financeiras (226) (140) (367) (2.416) (1.901) (4.317) 

Resultado antes do participações, imposto de renda e 
contribuição social 286.495 164.342 450.837 249.932 185.220 435.151 

Imposto de renda e contribuição social correntes(4) (1.689) (53.710) (55.399) (2.788) (62.217) (65.004) 
Lucro líquido do período 284.806 110.632 395.438 247.144 123.003 370.147 
 (1) Despesas Administrativas: vide Nota 18 – Despesas Administrativas. 
(2) Despesas Tributárias: vide Nota 20 – Despesas Tributárias. 
(3) Receitas Financeiras: as receitas financeiras foram provenientes de aplicações de recursos recebidos relacionados com as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca. 
(4) IR e CSLL sobre JSCP: vide Nota 13 – Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL).
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Descrição 

1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 
Consolidado Consolidado 

Resultado de 
investimentos em 

participações 
societárias 

Receitas de 
acesso à rede de 

distribuição e 
uso da marca 

Total 

Resultado de 
investimentos 

em 
participações 

societárias 

Receitas de 
acesso à rede 
de distribuição 
e uso da marca  

Total 

Receitas operacionais 293.124 181.908 475.032 257.764 202.770 460.535 
Receitas da operação 293.124 181.908 475.032 257.764 202.770 460.535 

Outras receitas/(despesas) operacionais (7.038) (20.998) (28.036) (5.427) (22.688) (28.115) 
Despesas administrativas(1) (6.455) (4.006) (10.461) (4.565) (3.591) (8.156) 
Despesas tributárias(2) (583) (16.992) (17.576) (862) (19.097) (19.959) 

Resultado antes das receitas e despesas financeiras  286.086 160.910 446.995 252.338 180.082 432.420 
Resultado Financeiro (226) 4.366 4.140 (2.416) 5.150 2.733 

Receitas financeiras(3) - 4.507 4.507 - 7.050 7.050 
Despesas financeiras (226) (140) (367) (2.416) (1.901) (4.317) 

Resultado antes do participações, imposto de renda e 
contribuição social 285.859 165.276 451.136 249.921 185.232 435.153 

Imposto de renda e contribuição social correntes(4) (1.988) (53.710) (55.698) (2.789) (62.217) (65.006) 
Lucro líquido do período 283.871 111.567 395.438 247.132 123.015 370.147 
 
(1) Despesas Administrativas: vide Nota 18 – Despesas Administrativas. 
(2) Despesas Tributárias: vide Nota 20 – Despesas Tributárias. 
(3) Receitas Financeiras: as receitas financeiras foram provenientes de aplicações de recursos recebidos relacionados com as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca. 
(4) IR e CSLL sobre JSCP: vide Nota 13 – Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL).
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Nota 8 – Caixa e equivalentes de caixa 
As aplicações financeiras da CAIXA Seguridade estão alocadas integralmente em certificados 
de depósitos bancários da CAIXA, com liquidez diária e retorno pós-fixado definido em termos 
de percentual do CDI. Visto que essa rentabilidade relativa está assegurada até o vencimento 
contratado, o risco associado a essas aplicações limita-se àquele relacionado às eventuais 
variações da SELIC, com a qual o CDI guarda forte relação, dado seu papel de lastro das 
operações do mercado interbancário. 

Descrição 
Controladora Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019 31/12/2018 
Depósitos bancários 77 63 96 70 
Aplicações financeiras 261.625 182.725 323.565 249.702 

Total 261.702 182.789 323.661 249.773 

Nota 9 – Instrumentos Financeiros 
A Companhia classifica os instrumentos financeiros em três níveis de subjetividade na 
determinação do valor justo, quais sejam: (i) Nível 1: Preços cotados em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos; (ii) Nível 2: Informações (inputs) que são observáveis para o ativo 
ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1; e (iii) 
Nível 3: Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de 
mercado. 

Atualmente os Instrumentos Financeiros da companhia se restringem a Caixa e Equivalentes 
de Caixa, evidenciados na Nota 8, classificados no Nível 2 na hierarquia de valor justo. 

Nota 10 – Valores a receber 
Os valores a receber correspondem às receitas descritas na nota 17 – Receitas de acesso à 
rede de distribuição e uso da marca, predominantemente oriundas de partes relacionadas, 
referentes às receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca de seguros, planos de 
previdência complementar, planos de capitalização e cotas de grupos de consórcios. 

Descrição 
Controladora 

31/03/2019 31/12/2018 
Receitas a receber de partes relacionadas 102.791 78.686 
Receitas a receber de terceiros 52 43 
Total 102.843 78.728 
 

Descrição 
Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 
Receitas a receber de partes relacionadas 105.731 81.626 
Receitas a receber de terceiros 52 43 
Total 105.784 81.669 

Nota 11 – Outros ativos 

Descrição 
Controladora e Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 
Despesas antecipadas 17 39 
Tributos a restituir - 153 
Total Circulante 17 193 
Ativo imobilizado 45 47 

Bens em operação 49 49 
Depreciação acumulada (4) (2) 

Total não Circulante 45 47 
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Nota 12 - Investimentos em participações societária s 
a) Movimentação dos investimentos 

Empresas 

Controladora 

31/12/2018 

Movimentação dos investimentos 

31/03/2019 Resultado 
MEP 

Dividendos e 
JCP 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 
CAIXA Seguros 3.742.521 280.237 (494.796) 7.099 3.535.062 
CAIXA Holding Securitária 418.853 13.484 - 184 432.521 
Total 4.161.374 293.721 (494.796) 7.283 3.967.583 
 

Empresas 

Controladora 

31/12/2017 

Movimentação dos investimentos 

31/03/2018 Resultado 
MEP 

Dividendos e 
JCP 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 
CAIXA Seguros 3.402.526 242.023 (469.754) 4.984 3.179.779 
CAIXA Holding Securitária 410.905 15.746 (32.703) 205 394.153 
Total 3.813.431 257.769 (502.457) 5.189 3.573.932 
 

Empresas 

Consolidado 

31/12/2018 

Movimentação dos investimentos 

31/03/2019 Resultado 
MEP 

Dividendos e 
JCP 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 
CAIXA Seguros 3.742.521 280.237 (494.796) 7.099 3.535.062 
Too Seguros 319.772 11.260   184 331.217 
PAN Corretora 15.806 1.626 (2.093) - 15.339 
Total 4.078.099 293.123 (496.889) 7.283 3.881.617 
 

Empresas 

Consolidado 

31/12/2017 

Movimentação dos investimentos 

31/03/2018 Resultado 
MEP 

Dividendos e 
JCP 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 
CAIXA Seguros 3.402.526 242.023 (469.754) 4.984 3.179.779 
Too Seguros 368.764 14.238 (13.897) 205 369.309 
PAN Corretora 26.698 1.503 (3.924) - 24.277 
Total 3.797.988 257.764 (487.575) 5.189 3.573.365 
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b) Composição sintética dos resultados dos investim entos em participações societárias: 
 

Descrição 

1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 
Controladora Controladora 

CAIXA 
Seguros 

CAIXA 
Holding 

Securitária 
Total CAIXA 

Seguros 

CAIXA 
Holding 

Securitária 
Total 

Receitas da operação 6.664.205 12.887 6.677.092 5.741.440 15.741 5.757.181 
Custos/despesas da operação (5.847.952) - (5.847.952) (4.991.401) - (4.991.401) 
Margem operacional 816.253 12.887 829.140 750.039 15.741 765.780 
Despesas administrativas (174.698) - (174.698) (156.702) - (156.702) 
Despesas com tributos (95.581) (44) (95.625) (95.693) (6) (95.699) 
Resultado financeiro 436.728 940 437.668 420.895 13 420.908 
Resultado patrimonial 4.373 - 4.373 (81.739) - (81.739) 
Resultado operacional 987.076 13.783 1.000.859 836.800 15.748 852.548 
Ganhos ou perdas com ativos não correntes 2.177 - 2.177 106 - 106 
Resultado antes dos impostos e participações 989.253 13.783 1.003.036 836.906 15.748 852.654 
Imposto de renda (242.182) (218) (242.400) (173.335) (1) (173.336) 
Contribuição social (143.321) (81) (143.402) (139.375) (1) (139.376) 
Participações dos acionistas minoritários (22.466) - (22.466) (22.181) - (22.181) 
Lucro líquido atribuível aos acionistas controlador es 581.285 13.484 594.769 502.015 15.746 517.761 
Lucro líquido atribuível ao Grupo CAIXA Seguridade 280.237 13.484 293.721 242.023 15.746 257.769 
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas cont roladores 301.048 - 301.048 259.992 - 259.992 
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Descrição 

1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 
Consolidado Consolidado 

CAIXA 
Seguros Too Seguros  PAN 

Corretora Total CAIXA 
Seguros Too Seguros  PAN 

Corretora Total 

Receitas da operação 6.664.205 286.951 5.856 6.957.012 5.741.440 193.183 5.058 5.939.681 
Custos/despesas da operação (5.847.952) (193.675) - (6.041.627) (4.991.401) (93.572) - (5.084.973) 
Margem operacional 816.253 93.276 5.856 915.385 750.039 99.611 5.058 854.709 
Despesas administrativas (174.698) (21.088) (2.023) (197.809) (156.702) (15.951) (1.649) (174.302) 
Despesas com tributos (95.581) (4.802) (16) (100.399) (95.693) (578) (6) (96.277) 
Resultado financeiro 436.728 12.711 248 449.687 420.895 15.686 376 436.958 
Resultado patrimonial 4.373 (5) - 4.368 (81.739) (26) - (81.765) 
Outras receitas/despesas operacionais - (53.990) - (53.990) - (49.135) - (49.135) 
Resultado operacional 987.076 26.102 4.065 1.017.242 836.800 49.607 3.780 890.187 
Ganhos ou perdas com ativos não correntes 2.177 2.413 - 4.590 106 479 - 585 
Resultado antes dos impostos e 
participações 989.253 28.515 4.065 1.021.833 836.906 50.086 3.780 890.773 

Imposto de renda (242.182) (6.541) (546) (249.269) (173.335) (10.087) (191) (183.613) 
Contribuição social (143.321) (2.610) (199) (146.129) (139.375) (6.440) (523) (146.338) 
Participações sobre o resultado - 3.616 - 3.616 - (4.500) - (4.500) 
Participações dos acionistas minoritários (22.466) - - (22.466) (22.181) - - (22.181) 
Lucro líquido atribuí vel aos acionistas 
controladores 581.285 22.980 3.319 607.584 502.015 29.059 3.066 534.141 

Lucro líquido atribuível ao Grupo CAIXA 
Seguridade 280.237 11.260 1.626 293.123 242.023 14.238 1.503 257.764 

Lucro líquido atribuível aos demais 
acionistas controladores 301.048 11.720 1.693 314.461 259.992 14.821 1.563 276.376 
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b.1) Composição analítica do resultado da CAIXA Seg uros: 

 

Descrição 

1º trimestre de 2019 

CAIXA 
Seguradora 

 CAIXA Vida & 
Previdência 

CAIXA 
Capitalização 

CAIXA 
Consórcio 

 CAIXA 
Seguros 
Saúde 

Outras / 
Ajustes de 

consolidação  

CAIXA 
Seguros 
Holding 

     Receitas da operação 1.592.741 4.911.257 83.324 123.968 31.574 (78.659) 6.664.205 
     Custos/Despesas da operação (950.010) (4.699.768) (31.368) (64.206) (29.767) (72.833) (5.847.952) 
Margem operacional 642.731 211.489 51.956 59.762 1.807 (151.492) 816.253 
   Despesas administrativas (116.559) (14.933) (10.625) (12.485) (1.712) (18.383) (174.698) 
   Despesas com tributos (56.227) (17.506) (4.237) (14.350) (205) (3.056) (95.581) 
   Resultado financeiro 121.394 42.488 39.491 3.769 15.528 214.059 436.728 
   Resultado patrimonial (852) - - - - 5.225 4.373 
Resultado operacional 590.486 221.537 76.585 36.696 15.418 46.353 987.076 
   Ganhos ou perdas com ativos não correntes 2.183 2 - - - (7) 2.177 
Resultado antes dos impostos e participações 592.669 221.539 76.585 36.696 15.418 46.346 989.253 
     Imposto de renda (148.452) (55.410) (19.205) (9.159) (2.529) (7.427) (242.182) 
     Contribuição social (89.232) (33.257) (11.531) (3.304) (1.525) (4.472) (143.321) 
     Participações sobre o resultado - - - - - - - 
     Participações dos acionistas minoritários - - - - - - - 
Lucro líquido do exercício 354.984 132.872 45.849 24.233 11.365 34.447 603.751 
     Atribuível a Acionistas do Grupo 354.984 132.872 23.383 24.233 11.365 34.447 581.285 
     Atribuível a Acionistas não controladores em 
controladas - - 22.466 - - - 22.466 

% de Participação do Grupo CAIXA Seguridade             48,21% 
Atribuível ao Grupo CAIXA Seguridade             280.237 
Atribuível aos demais acionistas             301.048 
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Descrição 

1º trimestre de 2018 

CAIXA 
Seguradora 

 Caixa Vida & 
Previdência 

Caixa 
Capitalização  

Caixa 
Consórcio 

 Caixa 
Seguros 
Saúde 

Outras / 
Ajustes de 

Consolidação  

CAIXA 
Seguros 
Holding 

     Receitas da operação 1.476.211 4.055.127 53.360 122.173 97.525 (62.956) 5.741.440 
     Custos/Despesas da operação (886.685) (3.856.706) (27.959) (69.944) (87.576) (62.531) (4.991.401) 
Margem operacional 589.526 198.421 25.401 52.229 9.949 (125.487) 750.039 
   Despesas administrativas (103.248) (10.770) (8.502) (9.211) (3.203) (21.768) (156.702) 
   Despesas com tributos (57.042) (15.173) (2.932) (14.500) (1.893) (4.153) (95.693) 
   Resultado financeiro 109.735 29.072 68.335 8.278 16.381 189.095 420.895 
   Resultado patrimonial 70 - - - - (81.809) (81.739) 
Resultado operacional 539.041 201.550 82.302 36.795 21.234 (44.121) 836.800 
   Ganhos ou perdas com ativos não correntes 113 - - - - (7) 106 
Resultado antes dos impostos e participações 539.154 201.550 82.302 36.795 21.234 (44.128) 836.906 
     Imposto de renda (134.904) (50.385) (20.565) (9.167) (3.237) 44.921 (173.335) 
     Contribuição social (108.647) (40.371) (16.469) (3.306) (2.602) 32.022 (139.375) 
     Participações sobre o resultado - - - - - - - 
     Participações dos acionistas minoritários - - - - - - - 
Lucro líquido do exercício 295.603 110.794 45.268 24.322 15.395 32.815 524.197 
     Atribuível a Acionistas da Companhia 295.603 110.794 23.087 24.322 15.395 32.815 502.015 
     Atribuível a Acionistas não controladores em controladas - - 22.181 - - - 22.181 
% de Participação da Companhia CAIXA Seguridade 

 
48,21% 

Atribuível a Companhia CAIXA Seguridade             242.023 
Atribuível aos Demais Acionistas             259.992 



31 de Março de 2019  

Notas explicativas às demonstrações contábeis condensadas intermediárias  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 

20 

 

  

b.1.1) Composição analítica de produtos de segurida de da CAIXA Seguradora: 

Ramo 

1º trimestre de 2019 

   Prêmios 
emitidos 

   Variações 
das provisões 

técnicas de 
prêmios 

 Prêmios 
ganhos 

   Sinistros 
ocorridos 

   Custos de 
aquisição 

   Outras 
receitas e 
despesas 

operacionais 

Margem 
operacional 

Habitacional 595.306 - 595.306 (157.140) (48.716) (22.419) 367.031 
Auto 67.783 10.733 78.516 (20.195) (13.759) (12.034) 32.528 
DPVAT 25.821 (5.463) 20.358 (18.654) (5) 3.667 5.366 
Riscos Patrimoniais 136.740 (29.763) 106.977 (41.236) (33.206) (11.296) 21.239 
Prestamista 434.537 (198.410) 236.127 (46.328) (96.761) (16.293) 76.745 
Vida 309.311 20.934 330.245 (76.802) (62.416) (70.793) 120.234 
Outros 38.565 2.673 41.238 (25.503) (10.373) 14.226 19.588 
Total 1.608.063 (199.296) 1.408.767 (385.858) (265.236) (114.942) 642.731 
 

Ramo 

1º trimestre de 2018 

   Prêmios 
emitidos 

   Variações 
das provisões 

técnicas de 
prêmios 

 Prêmios 
ganhos 

   Sinistros 
ocorridos 

   Custos de 
aquisição 

   Outras 
receitas e 
despesas 

operacionais 

Margem 
operacional 

Habitacional 600.504 - 600.504 (148.156) (55.489) 11.111 407.970 
Auto 83.140 (10.463) 72.677 (57.117) (14.862) (9.923) (9.225) 
DPVAT 54.108 (3.017) 51.091 (43.832) (649) 258 6.868 
Riscos Patrimoniais 124.893 (31.928) 92.965 (31.849) (31.200) (13.855) 16.061 
Prestamista 306.925 (114.681) 192.244 (47.661) (83.443) (6.011) 55.129 
Vida 293.073 18.027 311.100 (73.475) (67.695) (69.459) 100.471 
Outros 38.555 (2.084) 36.471 (8.299) (7.121) (8.799) 12.252 
Total 1.501.198 (144.146) 1.357.052 (410.389) (260.459) (96.678) 589.526 
 
. 
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b.2) Composição analítica de produtos de seguridade  da Too Seguros: 

Ramo 

1º trimestre de 2019 

   Prêmios 
emitidos 

   Variações 
das provisões 

técnicas de 
prêmios 

Prêmios 
ganhos 

   Sinistros 
ocorridos 

   Custos de 
aquisição 

   Outras 
receitas e 
despesas 

operacionais 

Margem 
operacional 

Garantia Segurado - Setor público e privado 171.466 (105.160) 66.306 (1.646) (11.522) (580) 52.558 
Prestamista 53.540 (9.292) 44.248 (14.385) (14.782) (3.087) 11.994 
DPVAT 7.111 (1.513) 5.598 (5.137) (1) 1.014 1.474 
Acidentes pessoais coletivos 4.657 (399) 4.258 312 (1.049) (551) 2.970 
Garantia Estendida - Bens Em Geral 1.789 822 2.611 (660) (1.891) (158) (98) 
Vida em grupo 9.577 147 9.724 (1.056) (5.522) (3.508) (362) 
Seguro Habitacional - Prestamista 14.949 - 14.949 (4.806) (928) (532) 8.683 
Seguro Habitacional - Demais Coberturas 21.523 - 21.523 (5.327) (1.896) (1.275) 13.025 
Riscos Diversos (1) 2.339 1.091 3.430 (477) (1.437) 1.516 3.032 
Total 286.951 (114.304) 172.647 (33.182) (39.028) (7.161) 93.276 
(1) Riscos de Engenharia; Fiança locatícia; Viagem; Renda de eventos aleatórios; Desemprego/perda de renda; Compreensivo residencial e empresarial; Microsseguros; Riscos de petróleo; Riscos diversos. 

 

Ramo 

1º trimestre de 2018 

   Prêmios 
emitidos 

   Variações 
das provisões 

técnicas de 
prêmios 

Prêmios 
ganhos 

   Sinistros 
ocorridos 

   Custos de 
aquisição 

   Outras 
receitas e 
despesas 

operacionais 

Margem 
operacional 

Garantia Segurado - Setor público e privado 68.292 (11.299) 56.993 (312) (10.069) (1.330) 45.282 
Prestamista 53.103 (12.724) 40.379 (4.773) (16.984) (786) 17.836 
DPVAT 12.704 (708) 11.996 (10.291) (152) 81 1.634 
Acidentes pessoais coletivos 5.585 (1.105) 4.480 (225) (1.539) (27) 2.689 
Garantia Estendida - Bens Em Geral 4.301 (1.526) 2.775 (707) (1.961) (973) (866) 
Vida em grupo 7.750 (45) 7.705 (1.172) (3.839) (297) 2.397 
Seguro Habitacional - Prestamista 11.507 - 11.507 (2.123) (336) (358) 8.690 
Seguro Habitacional - Demais Coberturas 28.341 - 28.341 (2.499) (1.113) (2.126) 22.603 
Riscos Diversos (1) 1.600 1.039 2.639 (1.147) (1.068) (1.078) (654) 
Total 193.183 (26.368) 166.815 (23.249) (37.061) (6.894) 99.611 
(1) Riscos de Engenharia; Fiança locatícia; Viagem; Renda de eventos aleatórios; Desemprego/perda de renda; Compreensivo residencial e empresarial; Microsseguros; Riscos de petróleo; Riscos diversos. 
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c) Composição sintética dos elementos patrimoniais dos investimentos em participações societárias: 

Descrição 

Controladora 
31/03/2019 31/12/2018 

CAIXA Seguros CAIXA Holding 
Securitária CAIXA Seguros CAIXA Holding 

Securitária 
Ativo 88.694.490 432.624 83.882.371 424.578 
Caixa e equivalentes de caixa 172.875 61.959 184.724 66.984 
Aplicações 78.645.883 - 75.095.670 - 
Crédito das operações com seguros e resseguros 2.260.285 - 2.146.526 - 
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 229.365 - 264.615 - 
Ativos fiscais 2.884.329 - 1.976.641 - 
Investimentos 216.927 346.556 203.860 335.578 
Intangível 374.289 - 372.781 - 
Outros ativos 3.910.537 24.109 3.637.554 22.016 
          
Passivo 81.218.362 103 75.952.808 5.725 
Passivos operacionais 73.217.418 103 69.260.463 5.725 
Passivos fiscais 2.003.734 - 1.710.756 - 
Débitos com operações de seguros e resseguros 604.523 - 618.619 - 
Provisões técnicas - - - - 
Provisões 4.572.584 - 3.429.110 - 
Outros passivos 820.103 - 933.860 - 
          
Patrimônio líquido 7.476.128 432.521 7.929.563 418.853 
Atribuível a companhia CAIXA Seguridade (1) (2) (3) 3.535.062 432.521 3.742.521 418.853 
Atribuível aos demais acionistas 3.941.066 - 4.187.042 - 
Total passivo e patrimônio líquido 88.694.490 432.624 83.882.371 424.578 
(1) Considera o patrimônio líquido consolidado da CAIXA Seguros 
(2) Patrimônio líquido total atribuível à CAIXA Seguridade em 31 de março de 2019: R$ 3.967.583 
(3) Patrimônio líquido total atribuível à CAIXA Seguridade em 31 de dezembro de 2018: R$ 4.161.374 
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Descrição 
Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 
CAIXA Seguros Too Seguros PAN Corretora CAIXA Seguros Too Seguros PAN Corretora 

Ativo 88.694.490 2.814.073 43.557 83.882.371 2.586.471 40.367 
Caixa e equivalentes de caixa 172.875 34 5 184.724 9.762 35 
Aplicações 78.645.883 796.633 14.400 75.095.670 713.057 11.586 
Crédito das operações com seguros e resseguros 2.260.285 680.120 - 2.146.526 605.603 - 
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas 229.365 708.931 - 264.615 620.226 - 
Ativos fiscais 2.884.329 59.225 28 1.976.641 81.087 - 
Investimentos 216.927 255 - 203.860 255 - 
Intangível 374.289 349.188 25.809 372.781 354.488 27.024 
Outros ativos 3.910.537 219.687 3.315 3.637.554 201.993 1.722 
              
Passivo 81.218.362 2.133.040 12.253 75.952.808 1.928.795 8.111 
Passivos operacionais 73.217.418 925.312 721 69.260.463 823.278 885 
Passivos fiscais 2.003.734 41.650 1.232 1.710.756 52.084 1.202 
Débitos com operações de seguros e resseguros 604.523 580.563 - 618.619 489.262 - 
Provisões técnicas - - - - - - 
Provisões 4.572.584 568.048 - 3.429.110 535.269 - 
Outros passivos 820.103 17.467 10.300 933.860 28.902 6.025 
              
Patrimônio líquido 7.476.128 681.033 31.303 7.929.563 657.676 32.256 
Atribuível a companhia CAIXA Seguridade (1) (2) (3) 3.535.062 333.699 15.339 3.742.521 322.255 15.806 
Atribuível aos demais acionistas 3.941.066 347.334 15.965 4.187.042 335.421 16.450 
Total passivo e patrimônio líquido 88.694.490 2.814.073 43.557 83.882.371 2.586.471 40.367 
(1) Considera o patrimônio líquido consolidado da CAIXA Seguros 
(2) Patrimônio líquido total atribuível à CAIXA Seguridade em 31 de março de 2019: R$ 3.884.100 
(3) Patrimônio líquido total atribuível à CAIXA Seguridade em 31 de dezembro de 2018: R$ 4.080.582 
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d) Reconciliação das informações financeiras dos in vestimentos 

Descrição 

31/03/2019 
Controladora 

CAIXA 
Seguros 

CAIXA Holding 
Securitária Total 

Patrimônio líquido em 1º de janeiro 7.762.958 418.853 8.181.812 
Distribuição de dividendos aos acionistas (1.026.334) - (1.026.334) 
Lucro líquido do período 581.285 13.484 594.769 
Outros resultados abrangentes 14.725 184 14.909 
Patrimônio líquido em 31 de março 7.332.634 432.522 7.765.156 
Percentual de participação societária - % 48,21 100,00 - 
Participação nos investimentos 3.535.062 432.521 3.967.583 
Ágio - - - 
Saldo contábil do investimento no Grupo 3.535.062 432.521 3.967.583 

 

Descrição 

31/03/2018 
Controladora 

CAIXA 
Seguros 

CAIXA Holding 
Securitária Total 

Patrimônio líquido em 1º de janeiro 7.057.721 410.905 7.468.626 
Distribuição de dividendos aos acionistas (974.391) (32.703) (1.007.094) 
Lucro líquido do período 502.015 15.746 517.761 
Outros resultados abrangentes 10.338 205 10.543 
Patrimônio líquido em 31 de março de 2018 6.595.682 394.153 6.989.836 
Percentual de participação societária - % 48,21 100,00 - 
Participação nos investimentos 3.179.779 394.153 3.573.932 
Ágio - - - 
Saldo contábil do investimento no Grupo 3.179.779 394.153 3.573.932 

 

Descrição 

31/03/2019 
Consolidado 

CAIXA Seguros Too Seguros PAN 
Corretora Total 

Patrimônio líquido em 1º de janeiro 7.762.958 657.677 32.256 8.452.891 
Distribuição de dividendos aos 
acionistas (1.026.334) - (4.272) (1.030.606) 

Lucro líquido do período 581.285 22.980 3.319 607.584 
Outros resultados abrangentes 14.725 376 - 15.101 
Patrimônio líquido em 31 de 
março 7.332.634 681.033 31.303 8.044.970 

Percentual de participação 
societária - % 

                 
48,21  

                         
48,99  

                         
49,00  

                                
-    

Participação nos investimentos 3.535.062 333.699 15.339 3.884.100 
Ágio - (2.482) - (2.482) 
Saldo contábil do investimento 
no Grupo 3.535.062 331.217 15.339 3.881.617 
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Descrição 

31/03/2018 
Consolidado 

CAIXA 
Seguros 

Too 
Seguros 

PAN 
Corretora Total 

Patrimônio líquido em 1º de janeiro 7.057.721 757.654 54.490 7.869.864 
Distribuição de dividendos aos acionistas (974.391) (28.365) (8.011) (1.010.767) 
Lucro líquido do período 502.015 29.059 3.066 534.141 
Outros resultados abrangentes 10.338 438 - 10.776 
Outras movimentações - - - - 
Patrimônio líquido em 31 de março de 2018 6.595.682 758.786 49.545 7.404.014 
Percentual de participação societária - % 48,21 48,99 49,00 - 
Participação nos investimentos 3.179.779 371.801 24.277 3.575.857 
Ágio - (2.491) - (2.491) 
Saldo contábil do investimento no Grupo 3.179.779 369.309 24.277 3.573.366 
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Nota 13 – Imposto de renda (IRPJ) e contribuição so cial (CSLL) 
A CAIXA Seguridade adota como regime de tributação o lucro real, optando pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Em decorrência dessa opção, a 
CAIXA Seguridade está sujeita a pagamentos mensais dos tributos com adoção do balancete de suspensão/redução, se preenchidos os requisitos 
constantes no artigo 230 do Decreto 3.000 de 26 de março de 1.999 e nas demais legislações aplicáveis. 

I. Valores apresentados na demonstração do resultado da controladora e consolidado: 

Descrição 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
IRPJ e CSLL sobre Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca (1) (53.707) (53.707) (62.158) (62.158) 
IRPJ e CSLL sobre resultado de investimentos em participações societárias (1) (1.689) (1.988) (2.784) (2.786) 
Total de Impostos correntes (55.396) (55.695) (64.942) (64.944) 

(1) IRPJ com alíquota de 15% e adicional de 10% e CSLL com alíquota de 9%. 
 

II. Conciliação dos encargos com IRPJ e CSLL na demonstração do resultado da controladora e consolidado: 

Descrição 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
I) Resultado antes de IRPJ e CSLL 450.837 451.136 435.151 435.153 
IRPJ (alíquota de 25%) (112.703) (22.563) (108.782) (108.782) 
CSLL (alíquota de 9%) (40.575) (40.602) (39.164) (39.164) 
IRPJ e CSLL (153.278) (63.165) (147.946) (147.946) 
Efeito das adições/exclusões - IRPJ (25%) e CSLL (9%) (1) 97.882 7.470 83.003 83.002 
II) Despesa com IRPJ e CSLL (55.396) (55.695) (64.943) (64.944) 
Resultado do Grupo antes do IRPJ e CSLL (I) 450.837 451.136 435.151 435.153 
 III) Total da despesa com IRPJ e CSLL (II)  (55.396) (55.695) (64.942) (64.944) 
Alíquota efetiva 12,29% 12,35% 14,92% 14,92% 
IV) Ativo fiscal diferido (IRPJ e CSLL) (2) (2) (62) (62) 
 Total despesa com IRPJ e CSLL (III) + ativo fiscal  diferido (IV)  (55.399) (55.698) (65.004) (65.006) 
 (1) Os efeitos das exclusões decorrem da exclusão do resultado de equivalência patrimonial nos investimentos detidos pela Companhia e pela adição de despesas não dedutíveis da base de 
cálculo.  
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Nota 14 – Valores a pagar 

Descrição 
Controladora e Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 
Despesas compartilhadas (1)                         10.643                          10.335  
Participação nos resultados - Curto Prazo (2)                               725                                999  
Participação nos resultados - Longo Prazo (2)                               756                                756  
Total                         12.125                          12.090  
(1) Ressarcimento de despesas compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de Execução de 
Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado entre CAIXA e CAIXA Seguridade Nota 21 (b) 
– Partes relacionadas – Transações com partes relacionadas 
(2) Nota 21 (d) – Partes relacionadas – Remuneração de pessoal-chave da administração 

Nota 15 – Provisões e passivos contingentes  

A Companhia e a CAIXA Holding Securitária foram constituídas em 21 de maio de 2015 e, até 
a data destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, não são parte em nenhum 
processo judicial e/ou procedimento administrativo relevante. Dessa forma, não foram 
reconhecidas nem identificadas pela Companhia provisões e passivos contingentes. 

Nota 16 – Patrimônio líquido 
a) Capital social 

O Capital social, no montante de R$ 2.756.687, está dividido em 1.200.000.000 ações 
ordinárias, representadas na forma escritural e sem valor nominal. O Patrimônio líquido em 31 
de março de 2019 era de R$ 5.006.420 (31 de dezembro de 2018 – R$ 4.603.698), 
correspondente a um valor patrimonial de R$ 4,17 por ação (31 de dezembro de 2018 – R$ 
3,84). 

b) Participações acionárias 

Acionistas 
31/03/2019 31/12/2018 

Ações % Total Ações % Total 
Caixa Econômica Federal 1.200.000.000 100,00 1.200.000.000 100,00 
Total 1.200.000.000 100,00 1.200.000.000 100,00 

c) Reservas 

Reservas de Lucros 
Controladora e Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 
Reserva Legal 220.045 220.045 
Reservas de Lucros a Realizar - - 
Reserva Estatutária 1.541.696 1.541.696 
Total 1.761.742 1.761.742 

d) Outros resultados abrangentes acumulados 

O montante em 31 de março de 2019 era de R$ 92.553 (31 de dezembro de 2018 – R$ 
85.270), e considera o resultado abrangente de R$ 7.283 (R$ 5.189 – 1º trimestre de 2018) 
decorrente de ajustes de avaliação patrimonial reflexos de suas investidas, relativos a títulos e 
valores mobiliários, bem como variação de cambial de investimentos em moedas estrangeiras, 
provenientes majoritariamente da CAIXA Seguros Holding S.A. 

e) Lucro por ação 

e.1) Básico 

Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o lucro básico por 
ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do período pela quantidade de ações 
ordinárias existentes no fim de cada período, excluindo as ações adquiridas pela Companhia e 
mantidas como ações em tesouraria. O Quadro abaixo demonstra o lucro básico por ação da 
Companhia: 



31 de Março de 2019  

Notas explicativas às demonstrações contábeis condensadas intermediárias 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 

28 

 

  

Controladora / Consolidado 1º trimestre de 
2019 

1º trimestre de 
2018 

Lucro atribuível aos acionistas do Grupo - milhares  395.438 370.147 
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas - 
milhares 1.200.000 1.200.000 

Lucro básico por ação - R$ 0,32953 0,30846 

e.2) Diluído 

O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de 
ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias 
potenciais diluídas. A Companhia não tem nenhuma categoria de ações ordinárias potenciais 
diluídas. 

Nota 17 – Receitas de acesso à rede de distribuição  e uso da 
marca 
Foi celebrado entre o Grupo CAIXA Seguridade e a CAIXA no dia 30 de junho de 2015, 
instrumento de outorga de direitos, a partir do qual o Grupo obteve o direito de negociar 
livremente e receber integralmente as contraprestações financeiras devidas pelas instituições 
conveniadas pelo direito de acesso à Rede de Distribuição e uso da marca para distribuição e 
comercialização dos produtos, sem prejuízo da remuneração devida à CAIXA pela prestação 
de serviços de distribuição e comercialização dos produtos, que é pago pelas empresas 
operacionais.  

O quadro abaixo apresenta as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca por 
produto de seguridade:  

Descrição 
Controladora e Consolidado 

1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018  
Capitalização 4.389 3.305 
Consórcio 4.538 3.595 
Previdência 21.932 48.381 
Seguros - Habitacional 26.773 27.958 
Seguros - Prestamista 102.773 105.455 
Seguros - Riscos Diversos (1) 21.504 14.077 

Receitas de acesso à rede de distribuição e uso 
da marca 181.908 202.770 

(1) Vida; Auto; Saúde; Fácil Residencial; Seguro Residencial; Seguro Multirrisco; Seguro Lotérico; Seguro Risco de Engenharia. 

Nota 18 – Despesas administrativas 

Descrição 
Controladora e Consolidado 

1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 
Despesas de pessoal                             6.639                              5.503  
Remuneração de dirigentes                             1.447                                 865  
Serviços de terceiros                             1.582                              1.143  
Outras despesas administrativas                                793                                 645  

Total                          10.461                              8.156  
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Nota 19 – Resultado Financeiro 

Descrição 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
Receitas financeiras: 3.567 4.507 7.039 7.050 

Certificados de depósitos 
bancários - CDB 

3.567 4.507 6.200 6.212 

Operações compromissadas - 
Debêntures/CRI - - 839 839 

Despesas financeiras: 367 367 4.317 4.317 
Despesas de atualização 

monetária de dividendos 367 367 4.317 4.317 

Total 3.200 4.140 2.721 2.733 

Nota 20 – Despesas tributárias 
O PIS – Programa de Integração Social e a COFINS – Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social são apurados mediante a aplicação das alíquotas previstas na legislação 
tributária sobre receitas do Grupo (Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). 

A legislação tributária prevê dois regimes de apuração para o PIS e para a COFINS, quais 
sejam: 

I. Cumulativo: obrigatório às pessoas jurídicas de direito privado e as equiparadas que 
apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado, exceto para instituições 
financeiras e outras, que a legislação tributária estabelece apuração conforme este 
regime; 

II. Não-cumulativo: obrigatório às pessoas jurídicas de direito privado e as equiparadas 
que apuram o IRPJ com base no lucro real. Neste regime há possibilidade de apuração 
de créditos para dedução da base de cálculo.  

As alíquotas também são diferenciadas, conforme a seguir: 

I. Regime cumulativo: PIS 0,65% e COFINS 4%; 

II. Regime não-cumulativo: PIS 1,65% e COFINS 7,6%. 

Sobre as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca de juros sobre capital 
próprios (JSCP), a apuração do PIS e da COFINS observa o regime não-cumulativo, uma vez 
que a Companhia se enquadra nesta apuração, conforme a legislação tributária.
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Descrição 
1º trimestre de 2019 

Controladora Consolidado 
Juros sobre o capital próprio (JSCP) sobre 
investimentos em participações societárias 5.833 5.833 

PIS (1,65%) /COFINS (7,6%) (540) (540) 
Subtotal de despesa tributária (540) (540) 
Receita de acesso à rede de distribuição e uso da 
marca: 181.908 181.908 

PIS (1,65%) / COFINS (7,6%) (16.827) (16.827) 
Subtotal de despesa tributária (16.827) (16.827) 
Rendas de títulos de renda fixa 3.567 4.507 

PIS (0,65%) / COFINS (4,0%) (166) (210) 
IOF - - 

Subtotal de despesa tributária (166) (210) 
Total da despesa tributária (17.532) (17.576) 

 

Descrição 
1º trimestre de 2018 

Controladora Consolidado 
Juros sobre o capital próprio (JSCP) sobre 
investimentos em participações societárias 9.401 9.401 

PIS (1,65%) /COFINS (7,6%) (870) (870) 
Subtotal de despesa tributária (870) (870) 
Receita de acesso à rede de distribuição e uso da 
marca: 202.770 202.770 

PIS (1,65%) / COFINS (7,6%) (18.756) (18.756) 
Subtotal de despesa tributária (18.756) (18.756) 
Rendas de títulos de renda fixa 7.038 7.050 

PIS (0,65%) / COFINS (4,0%) (327) (328) 
IOF - (6) 

Subtotal de despesa tributária (327) (334) 
Total da despesa tributária (19.953) (19.960) 

Nota 21 - Partes relacionadas 
a) Entidade controladora 

A CAIXA Seguridade foi constituída como subsidiária integral da CAIXA, instituição financeira 
sob a forma de empresa estatal, vinculada ao Ministério da Economia, cujo capital foi 
totalmente integralizado pela União. Dessa forma, a CAIXA Seguridade encontra-se sob 
controle direto da CAIXA e indireto da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

b) Transações com partes relacionadas 

As transações com partes relacionadas (diretas) são realizadas no curso das atividades 
operacionais da CAIXA Seguridade e são efetuadas em condições e taxas compatíveis com as 
médias praticadas com terceiros, quando aplicável, vigentes nas datas das operações.  

b.1)  Controlador 

Os saldos de transações existentes com a parte relacionada CAIXA são as aplicações 
financeiras, e os valores a pagar de ressarcimento de despesas compartilhadas e atividades 
operacionais previstas no Convênio de Execução de Atividades Operacionais e de 
Compartilhamento de Estrutura celebrado entre CAIXA e CAIXA Seguridade. 

Os valores a pagar são registrados no mês de competência e pagos até o 10º dia útil do mês 
subsequente à formalização ao Grupo. Desta forma, não há valores classificados como não 
circulantes. 
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b.2)  Empreendimentos controlados em conjunto e col igadas: 

Os saldos de transações existentes com as partes relacionadas Too Seguros (controlada em 
conjunto) e CAIXA Seguros (coligada) referem-se aos valores a receber provenientes das 
receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca dos Produtos de Seguridade 
recebidas no Grupo CAIXA Seguridade. Estes valores estão previstos nas condições 
contratuais dos acordos operacionais mantidos entre a CAIXA e a CAIXA Seguridade. 

Os valores a receber são registrados no mês de competência e recebidos até o 5º dia útil do 
mês subsequente. Desta forma, não há valores classificados como não circulantes. 

Em 31 de março de 2019, não havia inadimplência ou impairment registrado nos valores a 
receber de partes relacionadas. 

A exposição máxima ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de valores a 
receber mencionados nesta nota. 

Adicionalmente, o Grupo CAIXA Seguridade na condição de acionista direto tem o direito de 
registrar e receber os dividendos e juros sobre capital próprio oriundos das partes relacionadas 
CAIXA Seguros, Too Seguros e PAN Corretora. 

Os dividendos a receber dessas partes relacionadas são pagos no primeiro semestre do 
exercício subsequente e, portanto, são classificados como ativo circulante. 

b.3)  Outras partes relacionadas: 

Os saldos e transações existentes com a parte relacionada Dirigentes referem-se aos valores a 
pagar decorrentes da participação no resultado do exercício da Companhia. 

Os quadros abaixo apresentam os resultados e os saldos patrimoniais com as partes 
relacionadas, considerando a natureza do relacionamento com as entidades: 
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Composição dos resultados decorrentes de transações  com partes relacionadas: 

Descrição 

Controladora 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controlador Controlada s em 
conjunto/coligadas 

Outras partes 
relacionadas Total Controlador Controladas em 

conjunto/coligadas 
Outras partes 
relacionadas Total 

Receitas: 3.567 179.952 1.725 185.244 7.039 201.263 1.314 209.615 
Receitas de acesso à rede 
de distribuição e uso da 
marca 

- 179.952 1.725 181.677 - 201.263 1.314 202.577 

CAIXA Seguros - 179.952 - 179.952 - 201.263 - 201.263 
Too Seguros - - 1.725 1.725 - - 1.314 1.314 

Outras receitas 
operacionais - - - - - - - - 

CAIXA Seguros - - - - - - - - 
Receitas financeiras 3.567 - - 3.567 7.039 - - 7.039 

CAIXA 3.567 - - 3.567 7.039 - - 7.039 
Despesas (9.576) - - (9.576) (11.817) - - (11.817) 
Despesas administrativas 
(1) (9.210) - - (9.210) (7.499) - - (7.499) 

CAIXA (9.210) - - (9.210) (7.499) - - (7.499) 
Despesas financeiras (2) (367) - - (367) (4.317) - - (4.317) 

CAIXA (367) - - (367) (4.317) - - (4.317) 
(1) As Despesas Administrativas incluem as despesas compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de Execução de Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado entre 

CAIXA e CAIXA Seguridade. 
(2) As Despesas Financeiras referem-se às despesas de atualização monetária de dividendos. 
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Descrição 

Consolidado 
1º trimestre de 2019 1º trimestre de 2018 

Controlador Controladas em 
conjunto/coligadas Total Controlador Controladas em 

conjunto/coligadas  Total 

Receitas: 4.507 181.677 186.184 7.050 202.577 209.627 
Receitas de acesso à rede de 
distribuição e uso da marca: - 181.677 181.677 - 202.577 202.577 

CAIXA Seguros - 179.952 179.952 - 201.263 201.263 
Too Seguros - 1.725 1.725 - 1.314 1.314 

Outras receitas operacionais - - - - - - 
CAIXA Seguros - - - - - - 

Receitas financeiras 4.507 - 4.507 7.050 - 7.050 
CAIXA 4.507 - 4.507 7.050 - 7.050 

Despesas (9.576) - (9.576) (11.816) - (11.816) 
Despesas administrativas (1) (9.210) - (9.210) (7.498) - (7.498) 

CAIXA (9.210) - (9.210) (7.498) - (7.498) 
Despesas financeiras (2) (367) - (367) (4.317) - (4.317) 

CAIXA (367) - (367) (4.317) - (4.317) 
(1) As Despesas Administrativas incluem as despesas compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de Execução de Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado entre 

CAIXA e CAIXA Seguridade. 
(2) As Despesas Financeiras referem-se às despesas de atualização monetária de dividendos. 
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Composição dos saldos patrimoniais decorrentes de t ransações com partes relacionadas: 

Descrição 

Controladora 
31/03/2019 31/12/2018 

Controlador Controladas em 
conjunto/coligadas 

Outras partes 
relacionadas Total Controlador Controladas em 

conjunto/coligadas 
Outras partes 
relacionadas Total 

Ativo: 261.702 841.778 625 1.104.104 182.789 323.880 497 507.165 
Caixa e equivalentes de 
caixa (1) 261.702 - - 261.702 182.789 - - 182.789 

CAIXA 261.702 - - 261.702 182.789 - - 182.789 
Instrumentos financeiros - - - - - - - - 

CAIXA - - - - - - - - 
Dividendos a receber: (2) - 720.925 - 720.925 - 231.963 - 231.963 

CAIXA Seguros - 720.925 - 720.925 - 231.963 - 231.963 
Juros sobre capital 
próprio a receber: (3) - 18.686 - 18.686 - 13.728 - 13.728 

CAIXA Seguros - 18.686 - 18.686 - 13.728 - 13.728 
Valores a receber: - 102.167 625 102.791 - 78.189 497 78.686 

CAIXA Seguros - 102.167 - 102.167 - 78.189 - 78.189 
Too Seguros - - 625 625 - - 497 497 

Passivo: 35.230 - 1.481 36.711 34.556 - 1.755 36.310 
Valores a pagar: 10.643 - 1.481 12.125 10.335 - 1.755 12.090 

CAIXA 10.643 - - 10.643 10.335 - - 10.335 
Dirigentes - - 1.481 1.481 - - 1.755 1.755 

Dividendos a pagar: 24.587 - - 24.587 24.220 - - 24.220 
CAIXA 24.587 - - 24.587 24.220 - - 24.220 

(1) Os valores em caixa e equivalentes de caixa referem-se à aplicações financeiras descritas na Nota 8 – Caixa e equivalentes de caixa 
(2) Dividendos a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas. 
(3) Juros sobre o capital próprio a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas. 
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Descrição 

Consolidado 
31/03/2019 31/12/2018 

Controlador Controladas em 
conjunto/coligadas 

Outras partes 
relacionadas Total Controlador Controladas em 

conjunto/coligadas 
Outras partes 
relacionadas Total 

Ativo: 323.661 866.512 - 1.190.173 249.773 346.393 - 596.165 
Caixa e equivalentes de 
caixa (1) 323.661 - - 323.661 249.773 - - 249.773 

CAIXA 323.661 - - 323.661 249.773 - - 249.773 
Instrumentos financeiros - - - - - - - - 

CAIXA - - - - - - - - 
Dividendos a receber: (2) - 723.018 - 723.018 - 231.963 - 231.963 

CAIXA Seguros - 720.925 - 720.925 - 231.963 - 231.963 
Too Seguros - 2.093 - 2.093 - - - - 

Juros sobre capital 
próprio a receber: (3) - 37.762 - 37.762 - 32.803 - 32.803 

CAIXA Seguros - 18.686 - 18.686 - 13.728 - 13.728 
Too Seguros - 19.076 - 19.076 - 19.076 - 19.076 

Valores a receber: - 105.731 - 105.731 - 81.626 - 81.626 
CAIXA Seguros - 102.167 - 102.167 - 78.189 - 78.189 
Too Seguros - 625 - 625 - 497 - 497 
PAN Corretora - 2.940 - 2.940 - 2.940 - 2.940 

Passivo: 35.230 - 1.481 36.711 34.556 - 1.755 36.310 
Valores a pagar: 10.643 - 1.481 12.125 10.335 - 1.755 12.090 

CAIXA 10.643 - - 10.643 10.335 - - 10.335 
Dirigentes - - 1.481 1.481 - - 1.755 1.755 

Dividendos a pagar: 24.587 - - 24.587 24.220 - - 24.220 
CAIXA 24.587 - - 24.587 24.220 - - 24.220 

(1) Os valores em caixa e equivalentes de caixa referem-se à aplicações financeiras descritas na Nota 8 – Caixa e equivalentes de caixa 
(2) Dividendos a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas. 
(3) Juros sobre o capital próprio a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas. 
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c) Remuneração de pessoal-chave da administração 

Até a data base de elaboração das demonstrações contábeis da Companhia, a remuneração 
de pessoal-chave da administração, no 1º trimestre de 2019, foi de R$ 1.447 (1º trimestre de 
2018 – R$ 865), conforme demonstrado na Nota 18 – Despesas Administrativas.  

A Companhia não possuía política de remuneração baseada em ações até a data base destas 
demonstrações.  

d) Remuneração de empregados e dirigentes 

Remuneração mensal paga aos funcionários e à Administração da Caixa Seguridade (em 
Reais): 

Descrição 
Controladora e Consolidado 

31/03/2019 31/12/2018 
Empregados     
Menor salário¹ 7.734 5.545 
Maior salário¹ 38.960 40.933 
Salário médio¹ 17.904 19.154 
     
Dirigentes    
Diretor-Presidente                    50.240  50.240 
Diretores                    41.868  41.868 
     
Conselheiros    
Comitê de Auditoria                      9.434  9.434 
Conselho de Administração                      4.717  4.717 
Conselho Fiscal                      4.717  4.717 
¹ Salário dos empregados disponibilizados pela CAIXA e ressarcido ao controlador da Companhia conforme Acordo 
de Compartilhamento de Infraestrutura e Atividades Operacionais 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
 

Parecer - CF 1 TRI 2019.doc1º TRI 2019 – Ata 056/2019 

O Conselho Fiscal da Caixa Seguridade Participações S.A. no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, procedeu ao exame das Demonstrações Contábeis Intermediárias 

Condensadas e execução orçamentária da CAIXA Seguridade Participações S.A., referentes ao 

período findo em 31 de março de 2019, deliberados pelo Conselho de Administração em 

03/05/2019.  

Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no 

decorrer do exercício pela Administração da Companhia e, ainda, no Relatório da empresa de 

auditoria independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, este Conselho 

Fiscal opina favoravelmente, sem ressalvas, que os referidos documentos estão em condições 

de serem encaminhados à publicação.  

  

Brasília, 08 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Cirilo Mendonça de Campos 
Conselheiro 

         Dermeval Bicalho Carvalho 
         Conselheiro Suplente 

  
Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante 
Presidente do Conselho Fiscal 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

 

Gustavo de Moraes Fernandes, brasileiro, casado, economiário, portador da Cédula 

de Identidade (RG) nº 24835847-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 252.314.758-

07, com escritório na SBS Quadra 04, Lote 3/4 - Ed. Sede I, CEP 70.092-900, 

Brasília/DF, na qualidade de representante legal da Caixa Seguridade Participações 

S.A. (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de 

Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote  3 e 4, 19º andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.543.331/0001-00, declara, nos termos dos incisos V e 

VI do parágrafo 1° do artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 

480, de 7 de dezembro de 2009, que: 

 

i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 

Companhia relativas ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas da Companhia, referentes ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

 
Brasília, 03 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 

GUSTAVO DE MORAES FERNANDES 
 

 



 

 

 

 

 

 

JUR_SP - 22590860v1 3112002.375523  

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

 

Paulo Eduardo Cabral Furtado, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de 

Identidade (RG) nº 1.381.237 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.364.432-91, 

com escritório na SBS Quadra 04, Lote 3/4 - Ed. Sede I, CEP 70.092-900, Brasília/DF, 

na qualidade de representante legal da Caixa Seguridade Participações S.A. 

(“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote  3 e 4, 19º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.543.331/0001-00, declara, nos termos dos incisos V e VI do 

parágrafo 1° do artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 480, de 

7 de dezembro de 2009, que: 

 

i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 

Companhia relativas ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas da Companhia, referentes ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

 

 
Brasília, 03 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 

PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO 



 

 

 

 

 

 

JUR_SP - 22590860v1 3112002.375523  

D E C L A R A Ç Ã O 
 

Marco Antonio da Silva Barros, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula 

de Identidade (RG) nº 04773811-7 ISP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 732.550.257-

53, com escritório na SBS Quadra 04, Lote 3/4 - Ed. Sede I, CEP 70.092-900, 

Brasília/DF, na qualidade de representante legal da Caixa Seguridade Participações 

S.A. (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de 

Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote  3 e 4, 19º andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.543.331/0001-00, declara, nos termos dos incisos V e 

VI do parágrafo 1° do artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 

480, de 7 de dezembro de 2009, que: 

 

i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 

Companhia relativas ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas da Companhia, referentes ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

 

 
Brasília, 03 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
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Rafael de Oliveira Morais, brasileiro, casado, economiário, portador da Cédula de 

Identidade (RG) nº 1877886 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.503.011-68, 

com escritório na SBS Quadra 04, Lote 3/4 - Ed. Sede I, CEP 70.092-900, Brasília/DF, 

na qualidade de representante legal da Caixa Seguridade Participações S.A. 

(“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote  3 e 4, 19º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.543.331/0001-00, declara, nos termos dos incisos V e VI do 

parágrafo 1° do artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 480, de 

7 de dezembro de 2009, que: 

 

i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 

Companhia relativas ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas da Companhia, referentes ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

 

 
Brasília, 03 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 

RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS
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Leonardo Giuberti Mattedi, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de 

Identidade (RG) nº 868.294 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.415.031-15, 

com escritório na SBS Quadra 04, Lote 3/4 - Ed. Sede I, CEP 70.092-900, Brasília/DF, 

na qualidade de representante legal da Caixa Seguridade Participações S.A. 

(“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote  3 e 4, 19º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.543.331/0001-00, declara, nos termos dos incisos V e VI do 

parágrafo 1° do artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 480, de 

7 de dezembro de 2009, que: 

 

i) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 

Companhia relativas ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

ii) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas da Companhia, referentes ao período findo em 31 de março de 2019. 

 

 

 
Brasília, 03 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 

LEONARDO GIUBERTI MATTEDI 
 

 


