
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA SUSEP 
CIRCULAR SUSEP Nº 224/02 

 
 

DATA:  14/06/2005 
 
PARTICIPANTES:  
 
SUSEP:          Marcelo Lisboa McMillan 
                       Augusto Lobão dos Santos 
                       Osiane Nascimento Arieira 
                       Marcos Visgueiro 
                            
FENASEG:    Laênio Pereira dos Santos 
                       João Augusto Santos Xavier 
                     
ANAPP:         Mário Luís R. Pereira Netto 
                     
IBRACON:    Roberto Paulo Kenedi 
                       José Rubens Alonso 
 
CFC:              Hugo Rocha Braga 
                       Sérgio Dias 
 
ABERTURA 
 
            A reunião foi aberta pela SUSEP com a leitura e aprovação da Ata referente à 
reunião anterior, e, posteriormente, foram discutidos assuntos relativos as alterações que 
serão implementadas no Plano de Contas para o exercício de 2006. 
 
1. ALTERAÇÕES  
 
1.1 Contabilização das Operações de Vida e Previdência 
 

O assunto voltou a ser discutido, contando dessa vez com a presença do CFC, onde 
foi considerado por todos os membros que a mudança na contabilização é tecnicamente 
adequada, e ficando acordado que o estudo feito anteriormente será atualizado para 
subsidiar a proposta para futura alteração. 

2 . OUTROS ASSUNTOS 

2.1         Honorários de Sucumbência 
 

  Foi discutido o assunto e a SUSEP se comprometeu a estudá-lo melhor para 
posteriormente apresentar uma forma padrão de contabilização.  
 
2.2 – Demonstrações Contábeis Consolidadas 



 
        O IBRACON e a FENASEG levantaram questionamentos sobre os artigos 4º e 5º da 
Minuta de Resolução, ficando a SUSEP de trazer um posicionamento na próxima reunião. 
 
2.3 – Despesas de Comercialização Diferidas 
 
          A SUSEP informou que o critério de diferimento pelo prazo médio de permanência, 
conforme nota técnica atuarial, para os produtos com características de longo prazo, tem 
causado polêmica e não vem sendo tratado de maneira uniforme pelo mercado. O 
IBRACON sugeriu que a adequação do prazo médio utilizado para esse diferimento fosse 
verificado na avaliação atuarial, onde deverá estar mencionado a possibilidade de 
recuperação dessas despesas. Tal proposição foi, a princípio, aceita por todos os membros, 
e a SUSEP se comprometeu de discutir o assunto com o DETEC.  
  
2.4 – Garantia Estendida 
 
 
         A SUSEP informou que está estudando a forma de contabilização dessa operação, e 
que não vislumbrou nenhuma peculiaridade na mesma, o que foi também a opinião dos 
outros membros. 
 
2.5 – Carta Circular 
 
          A SUSEP distribuiu aos membros da Comissão, para ser avaliada, a Minuta sobre os 
procedimentos a serem observados, quando da elaboração das Demonstrações Contábeis de 
30 de junho de 2005 e de 31 de dezembro de 2005, e estará aguardando sugestões até 25 de 
junho de 2005. O IBRACON sugeriu que não houvesse a divulgação dos valores 
reclamados das ações, em vista que tais valores na maioria das vezes não guardam relação 
com o valor efetivo da causa/risco, o que foi acatado pela SUSEP. 
   



PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
Data: 12 de julho de 2005 
Hora: 10h30min. 
Local: Rua Buenos Aires, 256 – 4º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ 
 
PAUTA: 

 
DISCUSSÕES SOBRE MUDANÇAS PARA O PLANO DE CONTAS 2006 

 
- Contabilização das operações de vida e previdência 
- Contas – Outras Obrigações 
- Contas – Outras Operacionais 
- Despesas de Comercialização Diferidas – Longo Prazo 
- Classificação das Demandas judiciais relacionadas a sinistros   
 

 
 
OUTROS ASSUNTOS: 
 

- Demonstrações Consolidadas 
- Novas Propostas de Alteração do Plano de Contas 
- Decisão da justiça, em relação às demandas referentes a 

inconstitucionalidade da mudança da alíquota da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, contrária às Companhias. 

- Contabilização de transferência de carteira de vida e previdência 
     

 
 
 
 

 
 
 

 


