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RESSEGURADORAS:   Laerton de Carvalho Lins 
                                       Fredi Martins Curquejo 
 
Convidados:                   Rodrigo Augusto de Souza   
 
                                     
ABERTURA 
 
            A reunião foi aberta pela SUSEP com a leitura e aprovação da Ata referente à 
reunião anterior, de 12/08/2008. 
 

1 -   Demonstração de Fluxo de Caixa 
 

                A SUSEP apresentou uma proposta para a elaboração da Demonstração de 
Fluxo de Caixa, a FENAPREVI informou que está trabalhando também em um modelo e 
que irá ser repassado aos membros da comissão para análise e apresentação de 
sugestões. A SUSEP informou que as sugestões serão recebidas até 30 de setembro de 
2008. 

 
  2.             Demonstração de Valor Adicionado 

 
                  A FENAPREVI informou que está avaliando o modelo do CPC para apresentar 
sugestões, e enviará uma proposta para todos os membros da comissão. 
  
   
  4.   Demonstração de Resultado do Exercício 
 
        A SUSEP informou que entende as dúvidas das seguradoras com relação a 
segregação das operações de vida em grupo porque só havia essa previsão para a DRE 
de Seguro e Previdência, dessa forma sugeriu que o nome na DRE de Seguro e 



Previdência fosse alterado de Prêmios e Contribuições de Riscos para Prêmios Emitidos 
Líquido. O representante da FENSEG informou que mesmo as seguradoras que operam 
com vida e previdência tiveram dúvidas quanto atender ao modelo, porém não soube 
informar qual seria especificamente a dúvida sobre a utilização do modelo previsto na 
Circular SUSEP 371, a SUSEP informou que irá enviar um e-mail ao representante da 
FENAPREVI contendo as justificativas técnicas para aglutinação das operações de vida 
em grupo com as coberturas de riscos comercializadas sobre a forma de pecúlio ou 
renda. 
 
5. Provisões Brutas 
 
    A SUSEP informou que a Resolução alterando a forma de constituição das provisões 
técnicas deverá ser aprovada hoje na reunião do COLEG, e essa alteração consistirá em 
que as provisões técnicas sejam constituídas brutas das operações de resseguros  
cedidos e de retrocessões cedidas. A SUSEP apresentou também um modelo de 
contabilização solicitando sugestões dos membros quanto a nomenclatura adequada para 
a nova DRE, os membros se comprometeram a discutir no âmbito de suas federações e 
apresentar sugestões até a próxima reunião. O representante da FENSEG solicitou que 
ficasse registrado em ata a sua posição desconfortável em relação à proposta, alegando 
que teria que estudar os impactos dessa alteração, pois esse valor seria computado no 
cálculo de risco de crédito efetuado pelo Banco Central do Brasil, o que causaria uma 
elevação na exigência de capital do Banco Bradesco. 
 
 
6. – Alterações para 2008 
 
       A SUSEP distribuiu a minuta contendo as alterações para 2008. 
 
 
7. Alterações para 2009. 
 
       A SUSEP distribuiu a minuta contendo as alterações para 2009. 
 
 
 
           
 
PRÓXIMA REUNIÃO:  11/11/2008 
Local: Av. Presidente Vargas, 730 –  
Rio de Janeiro 
Horário 10h30min às 13h. 
 
 
PAUTA: 
 
Provisões Brutas 
Alteração nas Normas Contábeis para 2008 e 2009 
Outros assuntos. 
 


