IBA – INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA
ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO - 2016

Data: 21 de setembro de 2016, das 10h às 12h
Local: Escritório da Willis Towers Watson
Presentes:

Natasha Ayres
Sátyro Teixeira
Cassia Nogueira
Rita Pasqual Anzolin
Maria Izabel Pedrosa
Jaqueline Freitas
Daniel Conde
Roberto Michaelis
Mauricio Araújo
Marco Antonio Pontes (ouvinte)
Andrea Mente (ouvinte)

Ausentes:

Eliza Melo
Roberta Porcel
João Batista
Tiago Calçada (enfermo)
Arthur Pires
Daniela Sedel
Cesar Luiz Danieli
Rosangela Yuki
Delvo Santiago
Anderson Silva
Fernanda Kimi

Assuntos Tratados:
I – Discussão adicional sobre o tratamento da conta Provisão Matemática a
Constituir - Serviço passado sob a ótica do ICPC20;
Aplicação do ICPC 20: a Comissão concluiu que a Provisão Matemática a constituir – Serviço
Passado se enquadra na situação de custeio mínimo requerido do ICP20 e, portanto, é
necessário avaliar se existe um passivo adicional a ser contabilizado, conforme parágrafos 23 e
24 do ICPC20.
Razão para o enquadramento: a Provisão Matemática a constituir – Serviço Passado no
balanço da EFPC indica que existe um compomisso da patrocinadora fazer contribuições para

o plano de aposentadoria independente da sua situação financeira. Essa conta não é revista
pelos ganhos e perdas apurados no fechamento da avaliação atuarial de custeio. Qual o valor
a ser considerado na apuração de um eventual passivo adicional de acordo com o disposto no
ICPC 20?
A Comissão entende que nas situações em que essa conta é resultado da amortização de um
valor apurado na implantação de plano e amortizado por um número fixo de anos, o valor a ser
considerado para fins de ICPC 20 dever ser o saldo devedor na data do fechamento do
exercício, registrado na conta Provisão Matemática a constituir – Serviço Passado do balanço
da EFPC em 31/12. Caso os resultados contábeis fechem antes, o valor da rferida conta em
31/12 deve ser estimado.
Nos casos em que o compromisso for uma contribuição variável, um percentual da folha de
salário por exemplo, a comissão recomenda que seja considerado para fins de apuração de
uma eventual passivo adiconal conforme ICPC20, o valor presentes dessas contribuiçoes
utilizando a taxa selecionada para fins de contabilização.

II - 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)?
A Comissão recomenda 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.

III – Discussões para a próxima reunião
1 - Avaliar os exemplos de plano de saúde no caso de subsídio cruzado encaminhado pela
Claudia Martins.
2 – Exemplos sobre tratamento contábil de devolução de recursos para a empresa decorrentes
de distribuição de superávit.

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 irá encaminhar o documento dia 26/09.

IV - Definição dos locais das próximas reuniões em 2016 - Confirmar:
05/10 - Economus
16/11 - AON
07/12 – Amigo oculto – Willis Towers Watson

