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ABERTURA 

A reunião foi aberta pelo Coordenador da Coaso que iniciou os trabalhos dando 

as boas vindas aos presentes e informando que a ata da última reunião seria enviada 

por e-mail naquele dia aos integrantes da comissão. 

1. ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 

1.1 Propostas de ajustes para o FIPSUSEP 

O Coordenador da Coaso confirmou que as mudanças do FIP já foram colocadas 

no site da Susep.  

O representante da Fenaber destacou algumas dúvidas relacionadas com 

quadros estatísticos de resseguro. O Coordenador da Coaso propôs que as questões 

fossem tratadas diretamente com a Copra. 

1.2 Cartas Circulares  

O Coordenador da Coaso informou que o processo de revogação das cartas 

circulares já havia chegado a sua coordenação e que, em princípio, não houve 

modificações em relação à última reunião. 

O representante da Cnseg solicitou que fosse mantida a Carta nº 007/2008 e a 

Carta nº 002/2005. A primeira faz referência sobre a classificação de previdência como 

contrato de seguro, enquanto a última seria a única norma que permitiria manter 

ativos vinculados em valor superior ao necessário para cobertura de provisões 

técnicas.  

O Coordenador da Coaso informou que a solicitação será avaliada 

internamente. 

 

 



1.3 Mudanças do plano de contas para 2016. 

O representante da Cnseg atualizou os integrantes sobre o andamento do novo 

plano de contas e informou que a proposta já está quase pronta faltando ainda 

pequenos ajustes e uma aprovação final da parte referente à previdência. 

O Coordenador da Coaso confirmou que já recebeu a versão preliminar da 

proposta e que o objetivo é que as mudanças entrem em vigor em 2016. 

 O representante da Cnseg adiantou aos membros da comissão a proposta de se 

lançar como redutora no passivo a conta de adiantamento de salário e décimo 

terceiro, o que evitaria efeitos no risco de crédito. 

 O Coordenador da Coaso pontuou que deve ser verificado qual seria o 

tratamento contábil mais adequado e, se for o caso, alterar o impacto no risco de 

crédito ao invés de se alterar a contabilização. 

 O Diretor da Ditec ressaltou a necessidade de se finalizar as discussões o 

quanto antes para que haja tempo de adaptação pelas supervisionadas.  

1.4 Mudanças do plano de contas para 2015 

O Coordenador da Coaso apresentou as mudanças que estão sendo propostas 

já para vigência em 2015, destacando que a intenção é realizar pequenos 

aperfeiçoamentos na norma que não provoquem grandes impactos para adaptação 

das supervisionadas. O objetivo é evitar grandes alterações antes da discussão sobre a 

reformulação do plano de contas, prevista para o próximo ano. Destacou que as 

mudanças serão disponibilizadas por e-mail aos membros da comissão para 

comentários. 

 

1.5 Proposta de agenda para 2015 

Após a discussão dos temas que deveriam estar na agenda do próximo ano, foram 

apontados os seguintes assuntos: balanço econômico, atuação da auditoria interna e 

externa, variação cambial dentro da PPNG, contabilização da comissão paga a 

segurador líder no cosseguro e proposta do plano de contas para 2016.  



 

1.6 Resgate de quotas de fundos de investimento nos produtos de 

previdência 

O representante da Cnseg trouxe questão relacionada ao lapso de tempo existente 

em alguns fundos entre a data em que o resgate é solicitado e o efetivo recebimento 

dos valores. Nesse intervalo, no caso de montantes relevantes, a sociedade pode 

apresentar insuficiência de ativos oferecidos em cobertura das provisões técnicas, já 

que não é permitida a transferência da provisão correspondente para o grupo de 

contas a pagar. 

O Coordenador da Copra ressaltou que ocorreria o mesmo problema se não 

houvesse esse intervalo, pois o dinheiro em espécie também não é aceito como ativo 

garantidor. Considera também que a transferência da provisão correspondente para 

contas a pagar traria o risco de que se efetue a baixa da provisão e se atrase o 

pagamento dos valores. 

O Coordenador da Coaso expressou o entendimento de que seria uma questão 

mais relacionada à necessidade de cobertura e que poderia ser tratada na comissão 

atuarial. 

 

 

2. ASSUNTOS RESOLVIDOS 

2.1 Documento de orientação sobre o diferimento de custos de aquisição 

O Coordenador da Coaso confirmou que foi encaminhado aos integrantes da 

comissão contábil o documento de orientação que será disponibilizado no site da 

Susep. 

O convidado da Susep pontuou que deveriam ser divulgados nas demonstrações 

contábeis efeitos relevantes que poderiam surgir com a adoção dos critérios 

estabelecidos no documento de orientação. 



2.2 Comissão em Cosseguro 

O Coordenador da Coaso informou que foi mantida a orientação da Copra de se 

apresentar o cosseguro líquido da comissão paga à seguradora líder do cosseguro, mas 

que o assunto voltará a ser discutido no próximo ano.  

O representante da Cnseg questionou sobre a situação de eventuais sociedades 

que não estejam adotando esse critério. O Coordenador da Copra considera que essas 

sociedades estariam efetuando um registro inadequado, uma vez que não há conta 

para registrar o valor da comissão de cosseguro. As companhias que adotam esse 

procedimento provavelmente estariam considerando tais valores junto com as 

comissões de corretagem, impactando a base de cálculo dos custos de aquisição 

diferidos redutores.  

De qualquer forma, para evitar problemas, o Coordenador da Copra ressaltou 

que no documento de orientação será indicada a data de 1º de janeiro de 2015 para 

adequação ao documento. 

3. Próxima Reunião: 

Agendamento 

Reunião Conjunta da Comissão Contábil e Atuarial 

Data: 16/12/2014 

Local: Av. Presidente Vargas, 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ . 


