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1. PLANO DE CONTAS  

 
1.1      Classificação em sub-grupos das contas de Resultado  

 
A FENSEG e a FENAPREVI informaram que já começaram a discutir o 

assunto e apresentarão sugestões a respeito de alterações nas contas de 
Resultado em outubro de 2007. 
 
1.2    Prêmios em Atraso 
 
          A SUSEP informou que, regulamentará, para as sociedades que não tem 
estudo para constituir Provisão para Riscos sobre Crédito, uma norma que deverá 
ser baseada em tempo de atraso. 
 
1.3 Fluxo de Caixa 
  
         A SUSEP informou que a proposta do IBRACON em relação a considerar 
como caixa e equivalente caixa todas as aplicações financeiras que excedam a 
cobertura das provisões técnicas, diverge da norma sobre Fluxo de Caixa emitida 
pelo IFRS, que já está em discussão no âmbito do Comitê de Pronunciamentos 



Contábeis, onde prevê que equivalente caixa são investimentos de curto prazo, de 
alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valores de caixa e que estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Foi então sugerido um 
estudo sobre a forma de apresentação em que às variações das aplicações 
financeiras referentes aos recursos livres das sociedades fossem evidenciados de 
forma a melhorar a informação sem divergir do pronunciamento internacional. A 
SUSEP levará essa questão ao CPC, para saber se eles vislumbram alguma 
solução ao tema. 
 
1.4 - Novo modelo de publicação da Demonstração do Resultado de Exercício da 
Operação de Seguros de Vida com Cobertura de Sobrevivência e Previdência. 
 
         Foi discutido o modelo proposto e a FENAPREVI informou que não conhecia 
essa versão, então, informou que será discutida na reunião interna da 
FENAPREVI e, até outubro, serão apresentadas as sugestões devidas para entrar 
em vigência no exercício referente a 2008. 
 
1.4 – Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários 
 

A SUSEP emitiu uma Carta Circular permitindo as sociedades a 
classificação da categoria II para os fundos exclusivos, essa permissão estará 
prevista na próxima alteração do plano de contas. 
 
 
2) OUTROS ASSUNTOS 
 
2.1 –  Questionário Trimestral – Tabela de Desenvolvimento de Provisões 
 
          A FENSEG propôs alteração de nomenclatura da Tabela que será 
repassada aos outros membros da comissão para implementar no Questionário 
Trimestral em dezembro de 2007. 
 
2.2 – Demonstrações Consolidadas 
 
         A SUSEP emitirá uma Carta Circular orientando o mercado a preparar as 
Demonstrações Consolidadas, principalmente, quanto a inclusão de Entidades de 
Propósito Específico. 
 
2.3 – IFRS 
 
       A SUSEP comunicou que foi constituído o grupo de trabalho no Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis para avaliação do discussion paper sobre contratos 
de seguros. Esse grupo contará com representantes já indicados pela SUSEP, 
FENSEG, FENAPREVI, IBRACON, ANS e FEBRABAN. 
 
 
 



PAUTA DA REUNIÃO DO DIA 11/09/2007 
 
 
TABELA DE DESENVOLVIMENTO DE SINISTROS 
NORMA CONTÁBIL DO DPVAT 
NOVO MODELO DE PUBLICAÇÃO DA DRE PARA PREVIDÊNCIA 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 
 
 
 
 
 
 
 


