
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO CONTÁBIL DA SUSEP (CCS) 

25/janeiro/2018 (INÍCIO – 10h, TÉRMINO – 12h) 

PARTICIPANTES: 

Susep 

Gabriel Almeida Caldas (Coordenador da Comoc) 

Rodrigo da Silva Santos Curvello (Coordenador Substituto da Comoc) 

Osiane Arieira 

Diogo Abranches de Albuquerque 

Marcos Gonçalves Visgueiro (CGFip) 

Roberto Suarez Seabra (Coordenador da Copra) 

CNseg 

Getúlio Guidini 

Fenseg 

Laenio Santos 

Fenaprevi 

Javier Miguel López 

ANRe 

Paulo Daniel A. da Rocha 

Ibracon 

Roberto Paulo Kenedi 

Carlos Eduardo Sa da Matta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABERTURA 

O Coordenador substituto da Comoc iniciou a reunião, agradecendo a todos pela 

presença. Em seguida, foi iniciada a pauta proposta. 

 

 

1. ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 

 

1.1.  Supervisão de grupo: indicação de supervisionadas para projeto-piloto 

 

A representante da Comoc informou que o grupo de trabalho da Susep encarregado do 

projeto piloto está rediscutindo o modelo de supervisão. Dessa forma, a indicação de grupos para 

participação em um projeto piloto ficará para um momento posterior. 

 

1.2. Revisão 12 - Revisão de Pronunciamentos Técnicos do CPC 

 

O Coordenador Substituto da Comoc informou que a Revisão 12 exige como requisito a 

adoção do pronunciamento CPC 48. A discussão sobre esse pronunciamento será realizada ao 

longo desse ano na CCS, a fim de avaliar a forma de adoção pelo mercado supervisionado. Foi 

destacado que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) adicionou ao cabeçalho do CPC 38 

um aviso alertando que o pronunciamento continua válido enquanto sua revogação não for 

determinada pelo órgão regulador. Em função disso, a Susep, caso se decida pela aplicação do 

CPC 48 após as discussões que ocorrerão ao longo do ano, irá determinar, por meio de Circular a 

adoção da isenção temporária para todo o mercado supervisionado.  

 

 

1.3. Subcomissão de DPVAT 

 

O representante da Comoc e o Coordenador da Copra resumiram as principais alterações 

normativas que estão sendo propostas para a contabilização do Dpvat. Uma nova reunião da 

Subcomissão está agendada para 15/03/2018 com vistas à continuidade das discussões. 

 

  

 



 

1.4. Expectativa de salvados e ressarcidos: atualização 

 

O Coordenador da Comoc informou que a Susep recepcionou um parecer sobre o assunto 

e um estudo sobre o tratamento dado a estes valores em outros países. Os documentos foram 

encaminhados pela Fenseg para subsidiar as discussões no grupo de trabalho criado sobre o 

tema. Solicitou aos participantes da comissão que acessem o documento, uma vez que o grupo 

de trabalho se reunirá no dia 08/02/18. 

 

1.5. Retomada da subcomissão dos IFRS 9 e 17 

 

O Coordenador da Comoc propôs a data de 14/03/18 no período da tarde para a 

realização da primeira reunião da subcomissão. O objetivo será definir um cronograma de 

trabalho e a periodicidade de reuniões. Os representantes concordaram com a proposição.  

 

1.6. Reuniões da CCS: discussão sobre a periodicidade 

 

O Coordenador da Comoc propôs que as reuniões passem a ser bimestrais em função da 

necessidade de se desenvolver os assuntos em discussão nas subcomissões. Ficou definido que 

será encaminhada por e-mail uma proposta de calendário. 

 

1.7. Manual de Contabilidade dos Mercados Supervisionados pela Susep: apresentação e 

solicitação de sugestões 

 

Foi encaminhado por e-mail aos participantes da CCS a minuta de um documento 

denominado Manual de Contabilidade dos Mercados Supervisionado pela Susep. O Coordenador 

da Comoc solicitou que os representantes do mercado avaliem as propostas de escrituração 

apresentadas trazendo dúvidas e sugestões, bem como informando sobre a necessidade de se 

incluir outras operações que não estejam nesta primeira versão do documento, inclusive de 

títulos de capitalização. 

 

2. OUTROS ASSUNTOS 

 



2.1.  Operação de resseguro com cláusula de reintegração 

 

A representante da Comoc ressaltou a necessidade de um melhor entendimento dos 

produtos de resseguro com cláusula de reintegração e propôs que fosse agendada uma reunião 

específica em que fosse apresentada a operação de forma detalhada. O representante da ANRe 

informou que levaria a proposta para a reunião interna da associação. 

 

2.2. Registro contábil dos títulos de capitalização na modalidade incentivo  

 

A representante da Comoc retomou o assunto e informou que está em consulta pública 

uma minuta de Circular Susep que dispõe sobre a operação de capitalização. Assim, propôs 

aguardar o resultado da consulta pública para avançar nas discussões. 

 

2.3. Data de envio do  FIP quando o prazo de entrega coincide com feriados regionais 

 

O representante da Fenaprevi questionou se já havia uma definição sobre a data de 

entrega do FIP quando esta coincide com feriados regionais. O Coordenador da Copra informou 

que o assunto está sendo tratado por um grupo de trabalho da área de TI da Susep, mas que já 

está definido que o envio do FIP será prorrogado apenas nos casos de feriados nacionais e de 

feriados regionais na sede da Autarquia, demais feriados estaduais e municipais não alterarão a 

data limite de envio do FIP. 

 

 

 

Próxima Reunião da CCS  

Data: 25/04/2018  

Horário:  10h 

Local: Av. Presidente Vargas, 730, 09° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ 


