
 
 

 
Relatório da Audiência Pública da Revisão CPC 21 

RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

REVISÃO DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS N.º 21 
 
 

1. A minuta do documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos n.º 21 – alterações 
decorrentes da emissão do CPC 50 – Contratos de Seguro esteve em audiência pública 
conjunta (CFC, CPC e CVM) no período de 9 de agosto a 8 de setembro de 2022.  
 

2. Foram recebidas duas contribuições, uma da Associação Brasileira de Planos De Saúde 
(Abramge) e outra da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg). Ambas as 
sugestões foram de que as demonstrações intermediárias do exercício de 2023 (março, 
junho e setembro) continuassem sendo publicados com base no CPC 11. Sob esse aspecto, 
ressalta-se que as normas internacionais não fazem tal previsão e a vigência dos 
Pronunciamentos é determinada pelos órgãos reguladores. 
 

3. Pronunciamentos abrangidos por esta revisão: CPC 37 (R1), CPC 15 (R1), CPC 31, CPC 40 
(R1), CPC 48, CPC 47, CPC 26 (R1), CPC 03 (R2), CPC 27, CPC 33 (R1), CPC 18 (R2), 
CPC 39, CPC 01 (R1), CPC 25, CPC 04 (R1), CPC 28 e CPC 50. 

 
4. O CPC agradece as contribuições. 

 
 

Brasília, 4 de novembro de 2022. 
 
 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
Coordenadoria Técnica 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE 

Consulta Pública SNC nº 02/2022 – Processo 19957.010578/2022-17 

REVISÃO DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS Nº 21 

 

Recebemos em resposta à Consulta Pública SNC 02/2022, que esteve aberta para 
manifestações do dia 09/08/22 ao dia 08/09/22, o Ofício PRESI-041/2022 da Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização - CNseg (DOC SEI 1610525) e carta da Associação Brasileira de Planos de 
Saúde - Abramge (DOC SEI 1610722). 

De forma geral e resumida, ambos os documentos solicitam que as demonstrações financeiras 
intermediárias de 2023 sejam apresentadas utilizando o CPC 11 e não o CPC 50 (IFRS 17), 
cujo início de adoção pelas normas IFRS está previsto para os exercícios iniciados em, ou 
após, 1º de janeiro de 2023. 

Especificamente, solicitam que seja alterada a segunda frase do primeiro parágrafo da RCPC 
21, de forma que se faça constar a seguinte redação: 

"A vigência dessas alterações será estabelecida pelos órgãos reguladores que o 
aprovarem, sendo que para o pleno atendimento às IFRSs as alterações devem 
ser adotadas nos períodos anuais com início em, ou após, 1º de janeiro de 2023, 
excetuando-se as demonstrações financeiras intermediárias (março, junho e 
setembro) do exercício de 2023, que permanecerão sendo apresentadas com 
base no CPC 11". 

Inicialmente, é importante destacar que o objeto da Consulta Pública SNC 02/2022 são três 
documentos relacionados ao IFRS 17, quais sejam, Apêndice D do próprio IFRS 17 (emitido em 
mai/17), Apêndice D de documento de alterações do IFRS 17 (emitido em jun/20), ambos 
alterando outras normas em função do IFRS 17, e aplicação inicial do IFRS 17 e IFRS 9 - 
Informações Comparativas (emitido em dez/21). Assim, não foi objeto de discussão nesta 
consulta pública o IFRS 17 (CPC 50), mas sim documentos de alterações relacionados àquela 
norma, cuja aplicação estava prevista para ocorrer a partir de jan/21 (com base na versão 
publicada pelo IASB em maio/17), mas depois sofreu adiamento para jan/23, após revisões 
posteriores efetuadas. Ressalta-se, novamente, que não foi objeto da consulta pública 
CVM/SNC 02/2022 o eventual adiamento da aplicação do CPC 50 (IFRS 17). 

No Brasil, o CPC 50 passou por consulta pública em duas ocasiões, sendo a primeira efetuada 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC em 2019 e a segunda, com a participação 
da CVM e CFC, no final de 2020. Ou seja, pelo menos desde o final de 2020 já se sabia que o 
CPC 50 seria aplicado para os exercícios iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023, para se 
manter a convergência com as normas internacionais. É relevante ressaltar que essa 
convergência é imposta por dispositivo legal, conforme parágrafo 5º do art. 177 da Lei 6.404/76. 

Dessa forma, não está em discussão nesta consulta pública o CPC 50 (IFRS 17), cuja 
aplicação está prevista para acontecer, pelo menos desde o final de 2020, a partir de jan/23; 
mas sim documentos de alterações do próprio CPC 50 (IFRS 17), que foram colocados em 
consulta pública este ano, cuja data de aplicação deve, necessariamente, respeitar a data de 
aplicação da norma central que está sendo alterada, a qual eles fazem parte. Não vemos, 
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assim, mérito no pedido de adiamento da adoção das alterações desta consulta pública, sem 
que a norma central as quais essas alterações estão vinculadas não seja também adiada. 

Além disso, em procedendo conforme sugestões recebidas na consulta, haverá um conflito com 
o item 28 do CPC 21, o qual determina que a entidade deve aplicar as mesmas políticas 
contábeis nas suas demonstrações intermediárias que são aplicadas nas suas demonstrações 
financeiras anuais. Essa política contábil deve ser definida ex ante e analisada pelo auditor no 
trabalho de revisão efetuado sobre as demonstrações financeiras intermediárias, que devem 
refletir a política vigente para o exercício social. As demonstrações financeiras intermediárias 
devem permitir inferência do investidor quanto aos números a serem apresentados nas 
demonstrações financeiras de final de exercício. Essa inferência é impossível de ser realizada 
com o uso de políticas contábeis distintas nos períodos intermediários e no de final de 
exercício. 

Ademais, se fomos adentrar no escopo da aplicação do CPC 50, entendemos que deveríamos 
colocar novamente em consulta pública essa questão de forma específica, para que outros 
participantes do mercado tenham a oportunidade de manifestar sua opinião a respeito do 
assunto. Contudo, entendemos que esse procedimento colocará em risco o processo de 
convergência às normas internacionais de contabilidade da IFRS, em função da proximidade 
com a data de aplicação da norma, além do potencial reflexo que isso poderá ocasionar nos 
relatórios dos auditores independentes divulgados em conjunto com essas demonstrações 
financeiras. 

Em relação à não adoção do CPC 50 pela SUSEP e ANS, neste momento, a administração das 
companhias já deveria saber de antemão que uma companhia aberta, que atua em um setor 
regulado, está sujeita a dual compliance, se existente, em termos de demonstrações 
financeiras, devendo ter um reporte para atender exigências setoriais específicas do seu 
regulador e outro reporte para atender exigências da Lei n. 6.404/76 e normas do CPC 
endossadas pela CVM. Assim ocorre, por exemplo, com companhias que atuam no setor 
elétrico e que têm de elaborar demonstrações regulatórias para atender exigências da ANEEL. 

Nesse sentido, entendemos não haver espaço para o atendimento dos pedidos formulados 
pelos participantes, seja em função da temporalidade da adoção da norma, seja em função do 
mérito do pedido em relação a requerimentos normativos do CPC 21 e à consulta pública. 

É o nosso entendimento. 

 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022. 

 

Assinado eletronicamente por 

Paulo Roberto Gonçalves Ferreira 
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria 

 
Osvaldo Zanetti Favero Junior 
Gerente de Normas Contábeis 
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