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ABERTURA 

A reunião foi aberta pelo Coordenador da Coaso que iniciou os trabalhos dando as boas-

vindas aos presentes. Em seguida, foi iniciada a pauta proposta. 

1. ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 

1.1 Proposta do tratamento do descasamento contábil causado pelos instrumentos 

financeiros classificados como “disponíveis para venda” 

O representante da CNseg alegou que por se tratar de assunto não exclusivamente 

contábil e com maior impacto sobre as entidades de previdência a Fenaprevi reassumiu as 

discussões e agendou uma reunião com a diretoria técnica da Susep para o dia 23/03 que foi 

posteriormente cancelada. Dessa forma não existe ainda uma posição fechada. 

O representante da Fenaprevi considera importante que o assunto seja discutido em uma 

reunião conjunta com a Comissão Atuarial. 

O representante da CNseg se posicionou no sentido de que do ponto de vista contábil e 

considerando a situação atual do mercado não haveria interesse do mercado em uma mudança 

de prática contábil significativa como a que foi proposta. 

O Coordenador da Cgsoa sugeriu aguardar a remarcação da reunião entre a Fenaprevi e 

a diretoria técnica da Susep e levar o assunto para discussão na comissão atuarial. 

 

1.2 Custos de Aquisição Passíveis de Diferimento 

O Coordenador da Coaso afirmou que recebeu o documento elaborado pela Cnseg e 

entende que a sua redação daria margem ao diferimento de custos não incrementais. 

Acrescentou que embora seja discutível em teoria o tratamento de custos diretos não variáveis 

como custos de aquisição diferidos, do ponto de vista de solvência seria preocupante a sua 

permissão por parte da Susep com base nas regras em vigor. 

O Coordenador da Coaso ressaltou que conforme as normas de solvência da Susep se 

desvincularem das normas contábeis será possível dar um tratamento puramente contábil aos 

custos de aquisição diferidos. 



O representante da Cnseg entende a preocupação da Susep com relação a solvência mas 

ponderou que devido a relevância dos custos de aquisição de canais de vendas seria importante 

uma definição sobre sua contabilização. 

O Coordenador da Coaso solicitou que fossem apresentadas as principais características 

desses contratos para que seja possível avaliar o tratamento a ser dado.  

O representante do Ibracon sugeriu que fossem definidos os requisitos que o contrato 

deveria atender a fim de serem classificados como custos passíveis de diferimento. 

O representante da Cnseg ficou de trazer os itens constantes nesse contrato que o 

qualificaria como custo de aquisição diferido.  

 

1.3 Mudança do Plano de Contas 

O Coordenado da Cgsoa questionou aos membros da comissão sobre o cronograma de 

trabalho com relação a mudança do plano de contas considerando a situação atual do mercado 

e a finalização do IFRS4-II prevista para este ano pelo IASB. 

O Coordenador da Coaso propôs que fosse priorizado a discussão dos impactos dos novos 

normativos do IASB e se aguardasse a finalização do IFRS4-II para uma mudança mais significativa 

do plano de contas. 

O representante da CNSeg entende que não seria interessante um novo plano de contas 

nesse momento sabendo que este teria uma vigência limitada em função dos novos normativos 

internacionais que serão implantados nos próximos anos.  

O Coordenador da Coaso ressaltou que a proposta de plano de contas apresentada pela 

CNSeg será aproveitada e adaptada aos novos normativos. Afirmou ainda que algumas pequenas 

mudanças na norma contábil serão tratadas ainda no primeiro semestre e que serão 

apresentadas na próxima reunião da CCS. 

 

2. Outros Assuntos. 



2.1 PPNG líquida de custos de aquisição 

O representante da CNSeg se manifestou no sentido de que o assunto está sendo 

discutido na Comissão Atuarial e seria importante a sua discussão também na Comissão Contábil. 

O Coodenador da Cgsoa concordou com a manifestação e propôs que o assunto entrasse 

na pauta da próxima reunião da CCS. 

 

2.2 Questionário Trimestral 

O Coordenador da Coaso informou que foi finalizada uma proposta de alteração do 

questionário trimestral que será encaminhada aos participantes da CCS e discutida na próxima 

reunião. 

 

 

Próxima Reunião: 

Agendamento 

Reunião da Comissão Contábil  

Data: 26/04/2016 

Hora: 10:00h Local: Av. Presidente Vargas, 730, 10° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


