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ABERTURA 

A reunião foi aberta pelo Diretor Técnico da SUSEP, que após as boas vindas aos 

presentes, deu iniciou os trabalhos. 

 

1. TREINAMENTO DO MERCADO NAS NOVAS PRÁTICAS CONTÁBEIS (IFRS e CPCs) 

A SUSEP avisou sobre sua preocupação com a necessidade de treinamento da 

indústria de seguros nas novas práticas contábeis. Que este treinamento poderia ser 

coordenado pelas federações. Um dos representantes da FENSEG informou que 

discutiram internamente a necessidade de dois tipos de treinamento: um para os 

administradores e outro para os técnicos das sociedades e entidades. A SUSEP solicitou 



aos representantes na comissão que, por meio da CNSEG, apresentassem um plano de 

treinamento para os profissionais de mercado, em particular os pertencentes a 

pequenas e médias empresas, até a reunião de setembro/2010. 

 

2. VELOCIDADE DOS TRABALHOS 

 A SUSEP alertou para necessidade de se acelerar o debate sobre o novo plano 

de contas, particularmente considerando a necessária discussão sobre os 

pronunciamentos contábeis do CPC, com foco na homologação por parte da Autarquia, 

de modo a não se descumprir o prazo inicialmente acordado para publicação dos 

normativos que vigorarão no ano seguinte (conclusão da minuta de Circular, até 

30/09/2010). Ainda quanto a essa questão, houve a discussão sobre a metodologia 

para implementação do novo plano de contas.   

A SUSEP apresentará suas conclusões sobre a proposta que já foi encaminhada 

pelos representantes do mercado, agendando reunião específica com os responsáveis 

para discutir a matéria e dar início ao projeto.   

Alem disso, foi sugerido que os intervalos entre as reuniões fossem menores, 

mais curtos, por exemplo, quinzenais. Não houve manifestações contrárias, desse 

modo, fica agendada a próxima reunião da comissão para 24/08/2010, às 10 h. 

 

3. NORMAS CONTÁBEIS PARA 2010 

 A SUSEP requereu a manifestação dos presentes sobre a proposta de minuta de 

Circular que foi apresentada nas reuniões anteriores. Após a manifestação dos 

representantes da ABER, FENACAP, FENSEG, FENAPREVI e IBRACON, a SUSEP informou 

que proposta a ser apresentada ao Colegiado da SUSEP manteria para as 

demonstrações individuais as mesmas regras vigentes em 2009, sem a apresentação 

do balanço patrimonial com os CPC referendados em 2010, e para as demonstrações 

consolidadas estaria, dentro do possível, alinhando o seu texto com os outros 

reguladores, CVM e BACEN. 

Destaca-se que o representante do IBRACON solicitou que apenas a revogação 

da Circular SUSEP nº 398/2009 fosse feita imediatamente e que os critérios para 

elaboração das demonstrações financeiras do exercício a findar em 31/12/2010 

fossem objeto de maiores discussões nas próximas reuniões da Comissão. 

 

4. CPC 11 – CONTRATOS DE SEGUROS 

 A SUSEP esclareceu que manterá a proposta de alteração aplicação do CPC 11 – 

Contratos de Seguros, nas demonstrações financeiras individuas, para 1º de janeiro de 

2011 e que estará encaminhando, este mês, a proposta de minuta de Circular 

referente ao Teste de Adequação de Passivo para Audiência Pública. 

 

5. DÚVIDAS E SUGESTÕES APRESENTADAS PELA FENAPREVI SOBRE A CARTA-

CIRCULAR Nº 007/2008 



 A SUSEP informou que em relação à taxa de juros de mercado corrente e o 

teste de adequação de passivo, as sugestões deverão ser encaminhadas na audiência 

publica. Quanto aos itens referentes diferimento de receitas de carregamento e 

despesas de aquisição, solicitou a sua discussão quando dos debates do novo Plano de 

Contas. 

 

6. NORMAS CONTÁBEIS PARA 2011 

 A SUSEP solicitou que de forma a dinamizar os trabalhos, fossem encaminhadas 

as sugestões de alterações aos anexos da Circular 379/2010 por e-mail, com cópia para 

os demais.  Explicou que havendo tempo hábil, as sugestões serão consolidadas pela 

SUSEP, num único documento e encaminhado aos demais. Que inicialmente 

encaminhou o anexo I – Normas Básicas e que em seqüência iria providenciar o envio 

do anexo II – Elenco de Contas e dos anexos referentes às Normas Recepcionadas e 

Modelo de Publicação. 

 

7. ANEXO I – NORMAS BÁSICAS 

 Um dos representantes do IBRACON solicitou que as Normas Básicas fossem 

segregadas por normas gerais e por tipos de mercado (capitalização, previdência, 

seguros e resseguros). A SUSEP ficou de verificar a possibilidade desta segregação. 

 

 

 

 

 

  



Próxima Reunião:  
Data: 24 de agosto de 2010  

Hora: 10 h  

Local: Av. Presidente Vargas, 750 – 10° andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ  

Pauta:  

1. Anexo I – Normas Básicas 

2. Assuntos Diversos 

 


