IBA – INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA
ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO - 2016

Data: 03 de agosto de 2016, das 10h às 12h
Local: Escritório da KPMG
Presentes:

Natasha Ayres
Cassia Nogueira
Rita Pasqual Anzolin
João Batista
Anderson Silva
Maria Izabel Pedrosa
Roberta Porcel
Jaqueline Freitas
Arthur Pires
Daniela Sedel
Daniel Conde
Tiago Calçada
Roberto Michaelis
Mauricio Araújo
Andrea Mente (ouvinte)

Ausentes:

Sátyro Teixeira (representado por suplente)
Eliza Melo
Cesar Luiz Danieli
Rosangela Yuki
José Ailton David (ouvinte)
Delvo Santiago (representado por suplente)

Assuntos Tratados:
Tratamento da alocação de superávit do Patrocinador como Fundo
Especial
Foi debatido o tema quanto à (i) classificação desses valores e sua contrapartida, (ii) impactos
tributários e (iii) impactos quando a reversão dos valores se dá de forma parcelada.
Apesar de ser um direito incondicional do Patrocinador, recomendamos reconhecer quando o
Fundo Especial for formado no ano da alocação. Não obstante, é mais adequado que seja
registrado quando for apurado o valor a ser reconhecido de direito do Patrocinador.

Com relação a engenharia tributária comentou-se que não é responsabilidade do atuário entrar
nesse mérito quando da elaboração dos laudos atuariais. Sobre o parcelamento e novamente a
incidência tributária comentou-se sobre a Medida Provisória 453 de 22 de janeiro de 2009 que
dá previsibilidade sobre o tratamento desses casos.
Como deve ser realizada a reconciliação dos números no ano em que a Previc autoriza o
retorno do superávit, observado o período de 3 anos?
Os representantes das empresas de auditoria se prontificaram a encaminhar as dúvidas para
as áreas internas e buscar esclarecer os pontos críticos sob o ponto de vista contábil e a
Comissão vai revisitar o que está disposto na norma para avaliar os possíveis tratamentos,
inclusive quanto aos impactos nos ganhos/perdas (OCI). Adicionalmente, ficou sugerido que
para a próxima reunião se apresente casos reais desses eventos que tem ocorrido para se
avaliar as nuances com efeito no laudo atuarial.
Tratamento das dívidas do patrocinador e necessidade de reconhecimento de Passivo
Adicional
Debateu-se se provisões matemáticas a constituir, exclusivamente sobre serviço passado,
devam ser objeto de contabilização a título de passivo adicional como assim é citado nos
artigos 23 e 24 do ICPC-20, bem como seus exemplos 1 e 2.
A Comissão avalia que, a princípio, essa contabilização caracterizaria uma duplicidade uma
vez que o a estimativa do DBO (via método PUC) já captura o direito adquirido do participante
até a data-base.
Por outro lado, o fato de haver uma dívida do patrocinador com o plano (seja no Ativo, via
contrato de dívida ou no Passivo, via provisões matemáticas a constituir), em essência, os dois
são exatamente a mesma coisa: caixa do empregador ainda não transferido à EFPC e, por
conseguinte, um valor presente de contribuições futuras amortizantes devidas, independente
da situação financeira do plano apresentar um superávit que cubra o valor alocado nessa
conta, ponto chave para essa análise.

II – Discussões para a próxima reunião
Devemos excluir os saldos de conta apresentados no valor presente das obrigações e do valor
justo dos ativos daqueles relatórios que apresentam dessa forma para fins de demonstração
(eles não apresentam impacto nos ganhos e perdas e nem na despesa contábil)?
Avaliar os exemplos de plano de saúde no caso de subsídio cruzado encaminhado pela
Claudia Martins.
Como tratar as contribuições para cobertura de serviço passado, referente à reserva a
amortizar. Elaborar uma análise/esclarecimento de como registrar contrato de dívida e
contribuições extraordinárias (situação apresentada pela Roberta).

III – Pendências acordadas em reuniões recentes
Elaborar um documento para resumir os principais assuntos discutidos de 2013 em diante para
ser carregado no “day 1” do site do IBA. Delvo está trabalhando nesse projeto.

IV - Definição dos locais das próximas reuniões em 2016 - Confirmar:
21/09 - WTW
05/10 - Economus
16/11 - AON

07/12 – Amigo oculto – Willis Towers Watson

