
O arcabouço contábil das operações de resseguro está 

disposto na Circular Susep 517 de 2015, além de um 

conjunto de orientações da própria Autarquia. Tais 

orientações, desde 2013, estabelecem que o prêmio de 

reintegração deve ser registrado integralmente, no 

momento da liquidação da recuperação do sinistro. Em 

uma recente revisão, a Susep propôs que o regime de 

competência fosse observado, em substituição ao regime 

de caixa que vinha sendo adotado, prevendo apenas a 

concessão de prazo para adequação operacional e 

sistêmica por parte das supervisionadas. 

 

Entretanto, em paralelo a essa nova orientação, outro 

debate foi iniciado, em razão de uma interpretação 

incomum sobre a “essência econômica do prêmio de 

reintegração”, de que este, apesar de 

internacionalmente contabilizado na rubrica de prêmio, 

deveria ser registrado pelas seguradoras e 

resseguradoras brasileiras na rubrica de sinistro, como 

uma “franquia”.  

 

Primordialmente, é relevante apresentar algumas 

definições1: (i) prêmio: importância paga pelo Segurado à 

Seguradora para que esta assuma o risco a que o 

Segurado está exposto [Circular Susep 306/2005]; (ii) 

franquia: quantia fixa, definida na apólice, que, em caso 

de sinistro, representa a parte do prejuízo apurado que 

poderá deixar de ser paga pela Seguradora, dependendo 

das disposições do contrato [Circular SUSEP 437/2012]; 

(iii) reintegração: recomposição do limite máximo de 

Indenização relativo a uma ou mais das coberturas 

contratadas, após ter sido efetuado o pagamento de 

alguma indenização ao Segurado [Circular Susep 

559/2017]; e (iv) resseguro: operação de transferência 

de riscos de uma cedente (seguradora), com vistas a sua 

própria proteção, para um ou mais resseguradores, 

através de contratos automáticos ou facultativos 

[Resolução CNSP 168/07]. Em resumo, é possível aferir 

que a franquia tem por objetivo minimizar o impacto da 

frequência de sinistros, alterando o risco do contrato, e o 

prêmio de reintegração trata-se do pagamento pela 

(re)compra de cobertura/capacidade (consumida), não 

obrigatória, visando garantir a estabilidade do contrato.   

 

Segundo a ótica do regulador, a essência econômica 

pode ser entendida como uma franquia paga pela 

seguradora no momento do sinistro. Desta forma, o valor 

do sinistro seria registrado líquido do valor a ser recebido 

como o denominado prêmio de reintegração. A premissa 

que pressupõe essa interpretação tem como base que o 

prêmio de reintegração é uma coparticipação nos 

sinistros ocorridos, uma vez que, segundo a Susep: (i) a 

precificação desse prêmio não guarda relação com o 

período a decorrer do contrato; (ii) ele é relacionado 

apenas ao sinistro ocorrido; e (iii) trata-se de pagamento 

obrigatório, pois ocorre simultaneamente com o 

recebimento da indenização.  

 

Por outro lado, a prática de mercado e as argumentações 

técnicas das seguradoras e resseguradoras se firmam em 

pilares díspares do julgamento do regulador. O contrato 

de resseguro não proporcional é um contrato de perda 

finita, o que significa que a resseguradora conhece 
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A contabilização do prêmio de reintegração amparada pela teoria geral 
do seguro  

¹ Definições extraídas do Glossário contido no site da Superintendência de Seguros Privados – Susep. 
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qual será a sua perda máxima, e a seguradora qual o 

limite que poderá recuperar. Com o esgotamento da 

capacidade do contrato, é opção da seguradora (e não 

obrigação): reintegrar; negociar um novo contrato; ou 

reter o risco. Dada a pré-existência de riscos subscritos, o 

cenário de esgotamento de capacidade do contrato 

poderia ferir limites de retenção, regras de capital e de 

liquidez; distorcer as demonstrações financeiras e de 

resultado, perdendo, inclusive comparabilidade com 

exercícios anteriores e com outras jurisdições. Além 

disso, a negociação de um novo contrato poderia se 

apresentar por demais custosa e morosa em relação ao 

imediatismo da necessidade de proteção aos riscos em 

curso. Por outro lado, a opção de reintegrar a cobertura 

consumida, usualmente se apresenta como o cenário 

mais adequado, porém nunca obrigatório2. Sendo assim, 

o prêmio de reintegração é cobrado da seguradora pela 

resseguradora, em razão do reestabelecimento da 

capacidade do contrato, visando suportar eventuais 

sinistros futuros. 

 

Quanto à precificação, pode-se afirmar que o prêmio é 

calculado com base na exposição histórica da carteira. A 

forma de cobrança sobre o sinistro indenizado é uma 

simplificação operacional, permitindo maior 

previsibilidade dos custos envolvidos. Vale ressaltar que, 

ao cobrar prêmio por todo o período, ou seja, 

independente do tempo a decorrer, automaticamente o 

sinistro ocorrido e não avisado passa a ter cobertura. 

Caso a cobrança ocorresse apenas pelo tempo a decorrer, 

a cobertura dos sinistros (avisados tardiamente) estaria 

passível de discussão. Importante, contudo, esclarecer 

que, nem sempre, o prêmio de reintegração é 

equivalente àquele cobrado no início do contrato.   

 

O tema ainda carece de muito debate entre regulador e 

supervisionados, mas é inegável a sua relevância, em 

razão da globalidade da operação resseguro, sob pena de 

mais uma vez ficarmos em descompasso com práticas 

internacionais. Sem mencionar, eventuais impactos 

regulatórios. Manter o reconhecimento do “montante a 

ser pago pela cobertura” como prêmio, e não como 

sinistro, por conta da interpretação de que se trata de 

“assunção de parte do prejuízo”, garantiria o adequado 

reconhecimento do resultado das seguradoras e 

resseguradoras, além de evitar desgastes sob o ponto de 

vista do negócio, mas principalmente, o aumento do 

custo de observância e distorções das demonstrações 

financeiras, sob o ponto de vista das seguradoras, como3: 

o aumento da IBNR4 retida (redução do ativo de 

resseguro e aumento do sinistro retido); o aumento da 

PSL5 (imediato); no capital mínimo requerido e na 

necessidade de liquidez (redução do risco de crédito em 

razão da menor exposição a ativo de resseguro e 

aumento do risco de subscrição por conta do aumento do 

sinistro retido); e violação dos limites técnicos (aumento 

da retenção). 

 

 

 

 

 

 

 

2 Há contratos em que a negociação entre as partes prevê reintegrações automáticas. Porém, mesmo desta forma, não se trata de obrigação da 
seguradora de pagar, mas sim, de uma negociação acordada previamente. 
3 Sob a ótica de IFRS, certamente haveria um aumento na volatilidade para estimativa da margem de risco decorrente de uma mudança de prática 

contábil e não em função do aumento da oscilação do risco segurado. 
4 Incurred but not Reported - Provisão de Sinistro Ocorridos e Não Avisados. 
5 Provisão de Sinistros a Liquidar. 


