
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO CONTÁBIL DA SUSEP 

27/SETEMBRO/2011 (INÍCIO – 10:00, TÉRMINO – 12:00) 

 

PARTICIPANTES:  

Susep 

Danilo Cláudio da Silva 

Carlos Augusto Pinto Filho 

Vitor Meira Providente 

Roberto Suarez Seabra 

Lívia Pontes de Miranda Bomfim 

Anselmo Alves de Souza 

Victor de Almeida França 

Gabriel Almeida Caldas 

Maurício Martins Martinez 

Bruno da Cunha Moraes 

ABER 

Beatriz Barcellos (Convidada da Susep) 

Fredi Curquejo 

Oliver Seitz 

Fenacap 

Carlos Alberto dos Santos 

João Augusto Santos Xavier 

Fenseg 

Laênio Pereira dos Santos 

Fenaprevi 

Eliseu da Silva Sousa 

Javier Miguel Lopez 

Ibracon 

Carlos Eduardo Matta 

José Rubens Alonso 

 

 

 

 

 

  



ABERTURA 
 

A reunião foi aberta pelo Coordenador da Coaso, que após as boas vindas aos 

presentes, iniciou os trabalhos. 

 

 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião realizada no dia 30/08/2011 foi aprovada, sem ressalvas. 

 

 

1. ASSUNTOS RESOLVIDOS 
 
1.1. Resolução CNSP n°232/2011 – Relatório Circunstanciado 

A Susep aceitou a sugestão do Ibracon de que as observações dos Auditores 

Independentes sobre o cumprimento da Resolução CNSP nº 232/11 sejam informadas 

no Questionário Trimestral. As alterações serão implementadas a partir do 

Questionário do 4º trimestre de 2011. 

 

 

2. ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 
 

2.1. Registro da Provisão de Prêmios em caso de emissão anterior ao início da 
vigência do contrato de Seguro 

O Diretor Técnico da Susep levantou uma reflexão a respeito da constituição de 

Provisões de seguros cuja emissão seja anterior ao início da vigência do contrato. A 

proposta é que a Provisão Técnica seja contituída tão logo a obrigação seja assumida. 

No ramo de Garantia Estendida, em que tal provisão é constituída como “Outras 

Provisões”, existe o entendimento de que deveria ser constituída como PPNG. O 

representante da Susep sugeriu que esse tema fosse debatido no âmbito do Ibracon e 

em fóruns dos representantes do Mercado. 

 

 

2.2. Acompanhamento das Despesas de Comercialização Diferidas 
O representante da Susep informou que as divisões da Autarquia responsáveis 

por Provisões Técnicas ainda estão definindo o “layout” de um novo Quadro do 

FIP/SUSEP para o registro das Despesas de Comercialização Diferidas. Informou 

também que estão sendo aceitas sugestões durante o processo de elaboração deste 

Quadro. 

 

 

2.3. Faixa Numérica dos Contratos (Art. 31 do Anexo I da Circular Susep nº 424/2011) 
O representante da Susep informou que foi definida a data de 06 de outubro 

para a reunião específica para discutir esse tema. 

 

  



 

2.4. Reunião Extra da Comissão Contábil voltada para Resseguros 
Os representantes da ABER informaram que estão elaborando a pauta para a 

reunião extra da Comissão Contábil, que será enviada a todos os membros da 

Comissão. 

Foi confirmada a data de 04 de outubro para realização da primeira reunião. 

 

2.5. Reunião Extra da Comissão Contábil voltada para contabilização de Receita de 
Capitalização: 

A reunião foi realizada no dia 27/09/2011. 

O tema será submetido a novas rodadas de discussão no Ibracon e FENACAP 

(CAF), para, então, ser agendada a próxima Reunião Extra da Comissão Contábil. 

 

 

2.6. Resolução CNSP n°118/2004: Atualização dos Relatórios Circunstanciados e 
Questionários Trimestrais:  

A atualização dos Relatórios Circunstanciados e Questionários Trimestrais 

foram sugeridos para a pauta para a próxima reunião da Comissão Contábil. Existe o  

interesse de se unificar os Relatórios Circunstanciados em um único caderno. O tema 

será discutido internamente na Susep com os usuários dessas informações. São 

aguardadas sugestões do Ibracon sobre a revisão da Resolução CNSP nº 118/2011. 
 
 

2.7. Quadro 2(Prêmio Ganho) - FIP de junho/2011: Abertura do lançamento de 
ajuste: 

O representante da Susep apresentou a proposta de se lançar os ajustes como 

“Cancelamentos” no Quadro 272. Será avaliado como as Seguradoras, que já fizeram o 

ajuste, procederam para fazer a conciliação do Quadro 2 com o Quadro 272. Os 

membros da Comissão irão avaliar junto à CAF a possibilidade de outra proposta para 

o lançamento para esses ajustes. 

 
 
2.8. Apresentação do resultado com seguros e previdência na Demonstração dos 
Resultados  

Foi sugerido que, no Modelo de Publicação da Demonstração de Resultado da 

Circular Susep nº 424/11, voltasse a existir as linhas que totalizam os resultados com 

as operações de seguros e resultado das operações de previdência, separadamente. O 

objetivo seria dar maior visibilidade ao Resultado de cada tipo de operação de forma 

segregada. 

 
 
  



 
3. ORIENTAÇÕES DA COASO (COORDENAÇÃO DE AFERIÇÃO DE SOLVÊNCIA) AO 
MERCADO: 
 
 
3.1 Orientação nº 015/2011: Adiamento da entrada em vigência do inciso III do 
artigo 15 da Circular Susep nº 424/11: 
 

O inciso III do artigo 15 da Circular Susep nº 424/11 estabelece que dois dígitos 

da codificação do plano contábil deverão indicar a região e serão obrigatórios a partir 

de 01 de janeiro de 2012. Esta exigência fica adiada para 01 de janeiro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima Reunião:  
Data: 25 de outubro de 2011  

Hora: 10 h  

Local: Av. Presidente Vargas, 730 – 10° andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ  

Pauta:  

1. Plano de Contas 

2. Contabilização das operações em moeda estrangeira 

3. Modelo de informações no SPED 

4. Apresentação de sugestões para alteração no Plano Contábil a vigorar em 2012 pela 

ABER, Fenacap, Fenaprev, Fenseg e Ibracon  

5. Assuntos Diversos 


