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1. PLANO DE CONTAS  

 
1.1      Compensação de IR E CSLL e Depósitos Judiciais 
 

Foi discutida a Circular nº 2.353 do Banco Central do Brasil sobre compensação dos 
valores provisionados e os valores recolhidos antecipadamente referente ao IR e CSLL e a 
compensação dos Depósitos Judiciais com as Provisões relativas a esses depósitos, a 
SUSEP entende que não há melhora na informação quando se evidenciam os valores 
líquidos dessas operações, no entanto, não houve uma definição sobre o tema e o assunto 
voltará a ser discutido.  

 
1.2       Classificação em sub-grupos das contas de Resultado  

 
Começou a ser discutida no ano anterior a necessidade de padronizar a classificação 

de determinadas operações, onde por sua natureza deveria ser classificada em sub-grupos 
como financeiro, administrativo ou sinistro e estão sendo classificadas em outras 
operacionais, foi sugerido que  a ANAPP e a FENASEG fizessem um estudo a respeito 
para padronizar essas operações. 
 
1.3 – Fato Gerador de Vida, Previdência e Capitalização 
    



        O assunto será discutido oportunamente quando vier uma posição oficial da 
FENASEG e da ANAPP 
 
1.5 – Mudança nos modelos de Publicação 
 
         O IBRACON propôs que o plano de contas contemplasse a mesma abertura de contas 
do passivo circulante para o passivo exigível à longo prazo, a SUSEP se comprometeu a 
discutir o assunto internamente e posteriormente apresentar uma proposta. 
 
1.6 – Oscilação Cambial de Contratos de Seguros em Moedas Estrangeiras 
 
        O assunto será apresentado pelo Sr. José Rubens Alonso, que por problemas pessoais 
não compareceu a essa comissão, oportunamente o assunto voltará a pauta. 
 
1.7 – Prêmios em Atraso 
 
         A SUSEP informou que algumas empresas apresentam um percentual significativo de 
prêmios a receber em atraso e que não há uma padronização na constituição da provisão 
para riscos sobre créditos, a proposta da SUSEP é de que esse assunto seja normatizado, e 
propôs aos integrantes da Comissão a apresentação de uma proposta visando essa 
padronização. 
 
OUTROS ASSUNTOS 
 
2.1) Sistema Público de Escrituração Digital – SPED 
 
        O mercado de seguros já está credenciado a participar do projeto piloto sobre o SPED, 
a Brasil Veículos é uma das credenciadas e a SUSEP aguarda a informação da FENASEG 
sobre a outra sociedade que também integra esse projeto. 
 
2.2) Institute Accounting Standars Board – IASB 
 
       A SUSEP participa do Comitê de Pronunciamentos Contábeis onde está programado 
para discussão o IFRS 4, Contratos de Seguros. Para subsidiar a SUSEP com informações 
sobre as possíveis necessidades de mudanças nas normas, foi solicitado a FENASEG que 
indique algumas sociedades que reportam suas demonstrações contábeis em IFRS para 
receber os técnicos da SUSEP a fim de informar quais são os ajustes efetuados para essa 
divulgação. 
 
2.3 – Fundos de Investimentos 
 
        O IBRACON indagou sobre a possibilidade de classificar os ativos dos fundos de 
investimentos  na categoria Disponíveis para a Venda, uma vez que a norma da CVM só 
prevê a classificação em Títulos para Negociação e Títulos Mantidos até o Vencimento, a 
SUSEP se comprometeu a avaliar o assunto e trazer uma  posição na próxima comissão 
contábil. 
 



2.4 – Disponibilização das Atas da Comissão Contábil no site da SUSEP. 
 
        Foi solicitado que a SUSEP disponibilizasse as atas das comissões contábeis, a SUSEP 
informou que serão disponibilizadas as atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAUTA DA REUNIÃO DO DIA 15/05/2007 
 
 
COMPENSAÇÃO DE IR E CSLL. 
TAXAS E DESPESAS CLASSIFICADAS COMO FINANCEIRAS. 
MUDANÇA DE FATO GERADOR PARA VIDA, PREVIDÊNCIA E 
CAPITALIZAÇÃO. 
MUDANÇA NOS MODELOS DE PUBLICAÇÃO. 
OSCILAÇÃO CAMBIAL DE CONTRATOS DE SEGUROS EM MOEDAS 
ESTRANGEIRAS. 
PRÊMIOS EM ATRASO. 
NOTA EXPLICATIVA DE RAMOS NA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL NÃO ESTÁ 
UNIFORMIZADA 
CLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA DOS FUNDOS 
EXCLUSIVOS 
IRFS 4 – DIVULGAÇÃO: 
RISCOS – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
SINISTROS – TABELA DE DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
 


