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ABERTURA 
 
            A reunião foi aberta pela SUSEP com a leitura e aprovação da Ata referente à 
reunião anterior, e, posteriormente, foram discutidos assuntos relativos às alterações que 
serão implementadas no Plano de Contas para o exercício de 2006. 
 
1. ALTERAÇÕES  
 
1.1 Contabilização das Operações de Vida e Previdência 
 

Os membros da Comissão estão aguardando o pronunciamento das suas respectivas 
entidades. 

 
1.2       Despesas de Comercialização Diferidas – Longo Prazo 
 
            O DETEC não acatou a sugestão para analisar o período de diferimento da Despesa 
de Comercialização Diferida na avaliação atuarial. Assim sendo, a SUSEP propôs que o 
prazo para diferimento dessa despesa continue sendo pelo prazo médio de permanência no 
plano, mas limitado a 10 anos, conforme consta no texto da Lei 6.404/76 para diferimento 
de ativo. 
 
1.3        Demandas Judiciais relacionadas a Sinistros 

 



A Comissão discutiu essa operação e a proposta a ser analisada foi no sentido de 
segregar em contas analíticas os Sinistros a Liquidar em discussão judicial e aqueles que 
vêm seguindo seu curso normal. As Companhias deverão quantificar o montante dos 
Sinistros a Liquidar em cada uma das situações acima e evidenciá-las em Nota Explicativa 
às Demonstrações Contábeis. 
 
1.4       Contabilização de Transferência de Carteira de Vida e Previdência 

 
A contabilização dessa operação não está atendendo a um padrão. Há Companhias 

contabilizando essa operação transitando por resultado, outras somente em contas 
patrimonias. Dessa forma, a SUSEP propôs discutir o assunto com o DETEC e padronizar a 
contabilização dessa operação. 

 
 

1.5 – Contabilização de serviços terceirizados e internalizados 
 
Foi verificado que algumas operações que têm a mesma essência estão sendo 

contabilizadas distintamente pelo fato de serem terceirizadas ou internalizadas, tais como 
despesas com regulação de sinistros. Os membros da Comissão ficaram com a incumbência 
de estudar a razoabilidade da abertura de novas contas para a melhor apropriação dessas 
operações. 

 
 
1.6 – Abertura em Notas Explicativas das Tabuas Biométricas utilizadas nos planos 

comercializados. 
 

O representante do IBRACON propôs que as Companhias, objetivando uma maior 
transparência de suas informações, deveriam divulgar em Notas Explicativas as Tábuas 
Biométricas utilizadas nos planos comercializados. A princípio, todos os membros da 
Comissão concordaram com a referida proposição. 
 

2 . OUTROS ASSUNTOS 

2.1 – Demonstrações Contábeis Consolidadas 
 
        A SUSEP informou que o artigo 5º da minuta de Resolução sobre Demonstrações 
Consolidadas será suprimido, e que, em relação ao artigo 4º, reverá a redação. 
 
    



PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
Data: 09 de agosto 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 

 
- Transferência dos ativos para os Fundos Blindados 
- Contabilização das contribuições mensais para os fundos blindados 
- Contabilização do retorno dos recursos dos Fundos para Benefício 

Concedido. 
- Provisão de Sinistro a Liquidar – Demandas Judiciais – Limitação 

de valor para o cálculo pelo critério de valor reclamado e valor 
oferecido pela seguradora. 

- Constituição da PPNG e PRNE pelo dia de maior risco 
 
OUTROS ASSUNTOS: 
 

- Demonstrações Consolidadas 
- Novas Propostas de Alteração do Plano de Contas 
 
     

 
 
 
 

 
 
 

 


