Superintendência de Seguros Privados
Ministério da Fazenda

Carta Circular SUSEP/DECON/GAB Nº 003/08

.
Rio de Janeiro , 13 de março de 2008

PARA TODO MERCADO
A/C: Diretor designado conforme disposto na resolução CNSP 118/04
Referência.: Alterações do FIP em 2008

Senhor Diretor,
Efetuamos algumas alterações significativas nas normas contábeis de 2008.
Essas alterações foram discutidas ao longo do ano de 2007 e constam das atas das reuniões
mensais da Comissão Contábil, disponibilizadas no site da SUSEP.
As principais mudanças foram as seguintes:
. As informações de receitas e provisões estarão segregadas por cobertura de
sobrevivência e cobertura de riscos relativos a pessoas.
. Resgates transferência de provisão de benefícios a conceder para
benefícios concedidos, saídas da provisão de benefícios concedidos para
pagamento de benefícios e benefícios a regularizar nos casos de cobertura
de renda não mais transitarão por resultado. O grupo de despesas com
benefícios não tem mais função, sendo que os casos com coberturas de
riscos e sobrevivência serão classificados no grupo de “despesas com
“benefícios”no grupo 33445.
. VGBL será informado nas operações de vida e previdência.
. As despesas com cobrança VGBL deverão ser consideradas no grupo
“despesas de comercialização”
. Os Honorários de sucumbência relativo à parcela vinculada a sinistros
deve ser provisionada em Provisão de Sinistros a Liquidar.
O FIP do mês de janeiro continha algumas incorreções que foram
corrigidas para o mês de fevereiro e algumas que serão corrigidas para o mês de março.
Em anexo está descrito o quadro 23 com todas as alterações previstas, inclusive aquelas
que constarão a partir do FIP de março. As alterações mais significativas foram as
exclusões das contas 31125, 33214 e 33224, que já não devem ser preenchidas desde a
versão de fevereiro. Além disso, algumas observações se fazem necessárias quanto ao
preenchimento do FIP em 2008:

. A conta 14229 – Depreciação Acumulada continua existindo, e será
informada no FIP, porém ela foi indevidamente excluída do Anexo II da
Circular SUSEP 356/2007.
. A conta 33614 – Taxa de carregamento postecipado foi excluída do
grupo de “outras receitas operacionais”, porém será contabilizada no grupo
de “rendas de contribuições e prêmios retidos”
. A conta 31125 - Provisão Matemática de Benefícios Concedidos foi
excluída , os ajustes referentes a sobrevivência devem ser feitos no grupo
31315 - Despesas com benefícios.
. As contas 33214 e 33224 – Provisão Matemática de Benefícios
Concedidos foi excluída, o registro referente a constituição de benefícios
de renda (pensão e invalidez) e respectivos ajustes atuariais por
sobrevivência e mortalidade deverão ser registrados na conta 33411 –
Despesas com Benefícios, assim como, a constituição das despesas com
benefícios de pecúlio.
. A conta 14313 – Benfeitorias em Imóveis de Terceiros está incorreta no
anexo II, portanto a classificação correta está no anexo V – Modelo de
Publicação, onde figura no sub-grupo de ativo imobilizado cuja conta é
14213.
. A conta 31118 – Resgate de Seguro de Vida Individual/VGBL foi
excluída do plano de contas.
. As contas 114412 e 114422 – Antecipação de IR e CSLL foram
excluídas, essas antecipações devem ser registradas em contas
retificadoras já existentes no passivo.
. As contas 124412 e 124422 – Antecipação de IR e CSLL foram
excluídas, essas antecipações devem ser registradas em contas
retificadoras já existentes no passivo.
Lembramos que a SUSEP alterou as normas sobre a operação de DPVAT
em 2006, nesse sentido, o valor considerado como prêmio para as seguradoras
consorciadas deve ser o valor líquido dos repasses obrigatórios desse ramo.
Incluímos também um quadro de Provisões Judiciais no questionário
trimestral. Esse quadro deverá ser preenchido semestralmente na mesma data da
elaboração das demonstrações contábeis. Para o exercício findo em 2007 a sociedade
precisará preencher informações relativas somente ao ano de 2007. Em 30 de junho de
2008 a sociedade deverá preencher as outras colunas referentes aos exercícios de 2006 e
2005. Encontra-se, anexa a essa carta-circular explicações sobre o preenchimento do
referido quadro.

Atenciosamente,
___________________________________________
MANOEL JOSÉ DA SILVA NETO
Departamento de Controle Econômico
Chefe

Anexos: Quadro 23 do FIP e Tabela/Proposta de Desenvolvimento
Anexo I

DISCRIMINAÇÃO DAS PROVISÕES CIVEIS E SINISTROS

Saldo do Início do Período

Total Pago no
Período

Comentários / Dúvidas
A informação deve ser líquida de cosseguro e bruta de resseguro,
evidenciando a participação dos resseguradores.
A informação é só para processos em discussão judicial.
Para os anos anteriores (2005 e 2006), o período a ser considerado deve
ser o ano inteiro.
Deve ser considerado tudo o que estiver provisionado, incluindo as custas
e honorários.

Novas constituições no período.

Esses valores referem-se ao total de novas constituições referentes ao ano
corrente.

Subtotal

= Saldo no Início do Período – Total Pago no Período + novas
constituições no período.
A informação que queremos é se a sociedade possuía provisão suficiente
ao menos para o pago no ano, considerando que pode ter constituído
novas provisões no próprio ano e pago neste mesmo período.
Citações referentes, em 2007, a 2006.

Novas constituições até um
ano depois da data da citação
Novas constituições até dois anos depois da Citações referentes, em 2007, a 2005
data da citação
Novas constituições dois ou mais anos Citações referentes, em 2007, a 2004 e anos anteriores.
depois da data da citação
Baixa da provisão por êxito.
Alteração da provisão por Atualização .
Monetária e Juros.

Variação de provisões já constituídas por .
alterações de estimativas e probabilidades.
Saldo Final do Período (Passivo total no = Subtotal + Novas Constituições (um, dois ou mais anos após a citação)
exercício atual)
– Baixa de provisão por êxito + Alteração de provisão por Atualização
Monetária e Juros + Variação de provisões já constituídas .
Passivo reconhecido no exercício atual
Deverá ser considerado a alteração líquida, se houve constituição e
estorno o que queremos e a variação líquida no período.
Pagamentos acumulados no ano até a data Inclui todos os pagamentos no ano, considerando custas processuais e
honorários advogatícios.

