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CIRCULAR SUSEP Nº 224/02 

 
 

DATA:  11/10/2005 
 
PARTICIPANTES:  
 
SUSEP:          Léo Maranhão de Mello 
                       Marcelo Lisboa McMillan 
                       Osiane Nascimento Arieira       
                       Paulo César da Costa Mendes   
                       Carlos Augusto Pinto Filho 
                       Marcos Antonio Simões Peres               
                            
FENASEG:    Flávio Renato Pereira 
                       Laênio Pereira dos Santos                        
                       Luis Pereira 
                       Ney Lourenço 
                                      
IBRACON:   José Rubens Alonso 
                       Roberto Kennedy 
 
CONVIDADA PELO SUPERINTENDENTE DA SUSEP:  Miriam Assis 
                        
 
ABERTURA 
 
            A reunião foi aberta pela SUSEP com a leitura e aprovação da Ata referente à 
reunião anterior, de 13/09/2005. Posteriormente, foram discutidos assuntos relativos às 
alterações que serão implementadas no Plano de Contas para o exercício de 2006. 
 
1. PLANO DE CONTAS  
 
1.1 Fundos Blindados de Vida e Previdência  
 

Foi acordado por todos os membros da comissão que o tratamento contábil a ser 
dado aos fundos blindados será o mesmo utilizado para o FAPI, sendo que serão criados 
quadros no FIP e contas contábeis no Grupo de Compensação para controlar a 
movimentação e o saldo de tais fundos.  

 
1.2 Fluxo de Caixa 
 

Foi sugerido pelos membros da comissão que o modelo de fluxo de caixa a ser 
adotado pela SUSEP fosse o modelo direto. A SUSEP se comprometeu a estudar a sugestão 
e apresentar uma definição na próxima reunião. 
 



 
1.3 Segregação de Ativos Vinculados e Não Vinculados 
 
           Os departamentos da SUSEP estão avaliando a necessidade de manter a abertura das 
contas patrimoniais e de resultado relativas aos saldos e rendimentos, respectivamente, dos 
ativos vinculados e não vinculados. Na próxima reunião a SUSEP informará a decisão 
final. 
 
1.4 Provisão para Contingências 
 

A SUSEP informou que está estudando a possibilidade de referendar a Deliberação 
CVM No 489, de 03 de outubro de 2005, que trata sobre Provisões, Passivos, Contingências 
Passivas e Contingências Ativas, para implementar a adoção desses critérios, 
obrigatoriamente, a partir de 01 de janeiro de 2006, e facultativamente, no exercício de 
2005. Para as sociedades que adotarem esses critérios somente em 2006, devendo ser 
evidenciados os efeitos dessa implementação por meio das notas explicativas referentes ao 
exercício de 2005. 

 
1.5 Provisão para Insuficiência de Contribuição e Provisão para Oscilação Financeira 

 
O IBRACON sugeriu que houvesse evidenciação sobre os critérios utilizados para a 

constituição dessas provisões, a SUSEP se comprometeu a analisar a sugestão, 
concordando sobre a importância dessa divulgação. 
 
2    OUTROS  ASSUNTOS 
 
2.1 – Recarga do FIP referente aos meses de dezembro e janeiro e junho e julho. 
 
          Foi solicitado pelos membros da comissão que a SUSEP alterasse o prazo para 
recarga do FIP, referente aos meses de dezembro, janeiro, junho e julho, para o dia 28 de 
fevereiro e 31 de agosto, respectivamente, de forma a compatibilizar os prazos de 
publicação das Demonstrações Contábeis revisada pela Auditoria Externa e de segunda 
carga do FIP. 
 
2.2 Garantia Estendida 

 
Foi questionado pela convidada do Superintendente, Miriam Assis, o tratamento 

que a SUSEP está dando ao produto garantia estendida.  
A SUSEP informou que a discussão sobre esse tema não está no âmbito da 

comissão contábil, sendo tratado especificamente por um Grupo de Trabalho criado para 
esse fim, coordenado pelo Diretor Eliezer Tunala. Existe a preocupação da Diretoria desta 
Superintendência com a viabilidade do produto  e  os membros componentes do 
mencionado Grupo de Trabalho foram incumbidos de pensar em um critério de 
contabilização alternativa.  Na definição desses critérios, os membros GT procuraram 
preservar os princípios contábeis da “Realização da Receita” e do “Confronto das Despesas 
com as Receitas” 



PRÓXIMA REUNIÃO: 
 
Data: 16 de novembro 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 

 
- Segregação de contas para ativos livres e vinculados 
- Provisões Técnicas 
- Fundos Blindados 
- Minuta das Alterações propostas para 2006 
 

OUTROS ASSUNTOS: 
 
- Fluxo de Caixa 
- Outros Assuntos 
 
     

 
 
 
 

 
 
 

 


