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                                  Antônio de Sousa Beltrão 
                                  Carlos Augusto Pinto Filho 
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FENASEG:               Ney Lourenço                           
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                                  Laênio Pereira dos Santos 
                                  João Guarda Filho 
                                  Luiz Pereira de Souza 
 
ANAPP:                    Mário Luís R. Pereira Netto 
                                  Rogério Raimundo de Aquino 
 
CFC:                         Sérgio Antônio Dias da Silva 
 
IBRACON:              José Rubens Alonso 
                                 Roberto Paulo Kenedi 
 
IRB:                         Gedeon de Sousa Mouta 
                           
CONVIDADOS 
DA SUSEP:             Samuel Monteiro dos Santos Jr. 
                                Miriam Assis 
 
 
ABERTURA 
 
A reunião foi aberta pela SUSEP, e iniciada com a leitura da ata da reunião anterior que, já 
contemplando as retificações sugeridas por integrantes da Comissão, foi aprovada por todos os 
presentes. 
 
 
ASSUNTOS RESOLVIDOS 
 
 
1. Contabilização de resgates de VGBL/Vida Individual – Exercício de 2004 – Sobre a 

contabilizacão dos resgates de VGBL/Vida Individual, no exercício de 2004, a SUSEP 
comunicou que decidiu manter o critério definido na Circular SUSEP n.º 244/2004, 
devido à falta de consenso para alocação daquelas operações em contas de 
cancelamentos e restituições. 



 
2. Ativos Garantidores das Reservas Técnicas – Foi questionado pela FENASEG sobre a 

possibilidade de, em caso de necessidade, serem utilizados valores dos ativos 
garantidores das reservas técnicas para pagamento de resgates de capitalização ou de 
previdência. A SUSEP informou não ser possível essa utilização, posto que, na 
conformidade da legislação vigente, o volume de ativos vinculados às reservas técnicas 
no dia 10 de cada mês deverá ser mantido até o dia 9 do mês subseqüente, permitidas, 
contudo, substituições desses ativos, desde que mantido o volume exigido. Aduziu a 
SUSEP que, em situações especiais, tais como a eventual e remota hipótese ora 
aventada, o assunto deverá ser submetido à Autarquia, para exame e decisão. 

 
3.   Certificação do Balanço inserido no FIPSUSEP – Quanto à  possibilidade de os 

auditores independentes atestarem, semestralmente, a igualdade entre as linhas e valores 
inseridos no FIPSUSEP e as respectivas demonstrações financeiras publicadas, a SUSEP, 
por proposta do IBRACON, informou que estará incluindo no Questionário Trimestral 
questão específica, onde o auditor independente  irá atestar essa igualdade.  

 
 

 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 
 
1.     Contabilização das operações de VGBL/Vida Individual – Exercício de 2005 – Sobre  

as alterações nos critérios de contabilizacão das operações de VGBL/Vida Individual 
para o   exercício de 2005, a FENASEG e a ANAPP informaram que o assunto ainda 
está pendente de apresentação às suas respectivas diretorias, para apreciação, após o que 
será informado aos membros da Comissão seu posicionamento sobre a questão. 
Considerando a complexidade do assunto e a exigüidade do prazo para sua 
implementação a partir de janeiro/2005, propôs a SUSEP, com manifesta concordância 
dos demais membros da Comissão, que se prosseguissem os estudos e debates sobre o 
assunto, mas com vistas à sua implementação somente a partir de janeiro/2006, 
mantendo-se, para o exercício de 2005, o critério atualmente vigente. 

 
2. Manutenção do Plano de Contas - Foram transferidas para a próxima reunião as 

discussões sobre a criação de contas específicas para o registro das restituições e dos 
cancelamentos de co-seguros e resseguros cedidos, apresentadas pela SUSEP na reunião 
de julho. A SUSEP comunicou que, em breve, estaria também encaminhando aos 
membros da Comissão propostas de alterações no Anexo I do Plano de Contas, com 
vigência a partir de janeiro/2005. Solicitou, também, que as sugestões de alterações do 
plano de contas fossem apresentadas até a próxima reunião, a ser realizada no mês de 
setembro, para que haja tempo hábil para sua análise e discussão, no âmbito da 
Comissão.  

 
     
3.    Assistência 24 Horas –  Em prosseguimento às discussões sobre o tema, retomados na 

reunião anterior, A FENASEG informou que, nos próximos dias, irá apresentar à 
SUSEP, para apreciação, proposta de alterações no atual critério de contabilizacão das 
despesas despendidas com assistência 24 horas prestada a segurados, de modo a 
caracterizá-las como indenizações de sinistros.  

 



4.      Fundos de Investimentos Exclusivos em Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa  
- O IBRACON comprometeu-se a apresentar, na próxima semana, estudos sobre aspectos 
contábeis relacionados aos fundos de investimentos exclusivos em títulos e valores 
mobiliários, bem como sugestões de alterações no Plano de Contas, no que concerne a 
aplicações financeiras. Incumbiu-se, ainda, o IBRACON, de sugerir o modelo 
simplificado de discriminação da composição das carteiras de títulos desses fundos, para 
efeito de publicação em nota explicativa às demonstrações financeiras. 

 
5.     Questionário Trimestral – A convidada da SUSEP à reunião, Sra. Miriam Assis, propôs 

fossem reexaminados os prazos, atualmente previstos nas instruções, para remessa dos 
Questionários Trimestrais referentes aos segundo e quarto trimestres de cada exercício, 
face aos trabalhos decorrentes do levantamento dos balanços de junho e dezembro, 
ocasião em que se requer maior prazo para a conclusão dessas tarefas. A SUSEP ficou de 
examinar o assunto e trazer, na próxima reunião, manifestação conclusiva sobre a 
questão.  

 
6. Avaliações Públicas de Empresas – A propósito do tema por ele trazido à reunião 

anterior da Comissão, o Sr. Samuel, convidado também a participar da reunião de agosto,  
propôs que os trabalhos fossem iniciados a partir da avaliação dos critérios atualmente 
utilizados pela SUSEP para análise econômico-financeira das entidades sob sua 
supervisão.  

 
7. Cálculo do Índice Combinado – O convidado da SUSEP à reunião, Sr. Samuel, 

comunicou que em breve apresentará à Comissão, para apreciação, trabalho versando 
sobre os critérios internacionalmente adotados para o cálculo do índice combinado, 
aplicáveis ao mercado segurador nacional. 

 
PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
Data:   14.9.2004   
Hora:   14:00 
Local:  Rua Buenos Aires, 256 – 4.° andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ 
Pauta: 
 
1.          Manutenção do Plano de Contas; 
2.          Assistência 24 Horas;  
3. 
4. 
5. 
6. 

 Fundos de Investimentos Exclusivos;      
 Questionário Trimestral; 
 Índice Combinado; e  
 Assuntos Diversos 
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