
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO CONTÁBIL DA SUSEP (CCS) 

26/janeiro/2016 (INÍCIO – 10h, TÉRMINO – 12h) 

 

PARTICIPANTES: 

Susep 

Diogo Abranches de Albuquerque (Chefe da Dinoc) 

Gabriel Almeida Caldas (Analista da Dinoc) 

Thiago Pedra Signorelli (Coordenador da Coaso) 

CNseg 

Luiz Pereira de Souza 

Getúlio Antônio Guidini 

Fenseg 

Jorge Luiz de Oliveira Junior 

Fenaprevi 

Elizeu da Silva Souza 

Ibracon 
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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 Coordenador da Coaso abriu a discussão informando que, caso a proposta seja adotada, 

esta deverá ser realizada levando em consideração os institutos de “aplicação retrospectiva” e 

“mudança de políticas contábeis” contidos nas normas contábeis vigentes e solicitou o 

posicionamento dos participantes. 

O representante do Ibracon informou que após a reunião da CCS de novembro de 2015, 

onde foi exposta a proposta, ocorreu uma reunião por telefone entre Ibracon e Susep onde foram 

esclarecidos determinados pontos da discussão. Lembrou, também, que os possíveis impactos 

tributários causados pela aplicação da proposta ainda não foram considerados na discussão e, 

por sua relevância, merecem atenção.  

O representante da Cnseg alegou que, devido ao fato do assunto ter surgido no âmbito 

Fenaprevi, não ocorreu a discussão no âmbito da Cnseg acerca dos procedimentos e custos para 

implementação da proposta e demonstrou preocupação sobre este ponto. Comprometeu-se em 

discutir na Cnseg o assunto para avaliar os possíveis impactos e retornar com a posição da 

federação na próxima reunião. 

1.2 Custos de Aquisição Passíveis de Diferimento 

O representante da Cnseg alegou que o documento de revisão da federação acerca da 

orientação sobre “Custos de Aquisição”, elaborada pela Susep, foi finalizado e encontra-se em 

fase de aprovação superior e, em breve, será divulgado aos membros da CCS. 

 

 

 



Próxima Reunião: 

Agendamento 

Reunião da Comissão Contábil  

Data: 29/03/2016 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


