
 

Associação Brasileira de Planos de Saúde – ABRAMGE  
Rua Treze de Maio, 1540 – 01327-002 – São Paulo – SP – Fone: 11-3289.7511 – Fax: 11-3289.7175        Página 1 de 2 

 www.abramge.com.br – abramge.diretoria@abramge.com.br 

 

São Paulo, 08 de setembro de 2022. 

 
 
Ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), à Superintendência de Normas 
Contábeis e de Auditoria da Comissão de Valores Mobiliários e ao Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) 
 
 
 
Referência: Audiência Pública n.º 02/2022 Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 21 – 
alterações decorrentes da emissão do CPC 50 – Contratos de Seguro. 
 
 

Prezados Srs. (a), 

 A Associação Brasileira de Planos De Saúde – ABRAMGE, representante em nível 

nacional de operadoras de planos de saúde que atendem a mais de 40% dos beneficiários 

do sistema suplementar de saúde e que administram mais de uma centena de hospitais da 

rede própria, além de clínicas médicas, centros de diagnóstico e de terapias, vêm, 

respeitosamente, apresentar sua preocupação acerca da Revisão de Pronunciamentos 

Técnicos n°21, conforme exposto a seguir.  

A proposta estabelece que a vigência das alterações trazidas pela revisão decorrente 

da emissão do CPC 50 seja adotada no exercício anual com início em, ou após, 1º de 

janeiro de 2023. Entretanto, já é de conhecimento que a ANS, órgão regulador de Saúde 

Suplementar não adotará o CPC 50 neste momento. Sugerimos, portanto, que os reportes 

intermediários do exercício de 2023 (março, junho e setembro) continuem sendo publicados 

com base no CPC 11, diminuindo em muito o custo de observância das entidades 

representadas por esta Associação.  

Corrobora com o argumento acima que as empresas representadas pela Abramge, 

bem como todo o segmento de saúde, suplementar ou não, no Brasil e no mundo, vêm 

sofrendo com os efeitos devastadores da pandemia da covid-19 desde 2020, visto que a 

pandemia ainda não acabou. Dedicamos todos os esforços (financeiro, mão de obra, 

disponibilização de leito para o setor público, etc) para atender a população brasileira e 

mitigar os impactos da Covid para a sociedade como um todo. Dessa forma, podemos 

entender que tanto a Abramge, quanto suas Associadas, contribuíram fortemente em um 

segmento importante para a vida dos brasileiros, inclusive, para preservação da vida.  
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Portanto, sugerimos o seguinte ajuste no primeiro parágrafo do texto encaminhado: 

De: 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. 

Para: 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. 

Sendo o que nos cumpre por ora, agradecemos a compreensão quanto ao exposto 

e nos colocamos à disposição, renovando nossos protestos de estima e elevada 

consideração, despedimo-nos, 

Atenciosamente, 
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