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NOTÍCIAS

CTR Sul: O que pensam os especialistas
29/10/19

As comissões técnicas regionais da Abrapp existem principalmente para propiciar uma quase sempre valiosa troca de ideias
e experiências entre os seus integrantes. Como seus membros estão entre os maiores especialistas suas reuniões
costumam fornecer material tecnicamente denso, visto como a opinião que, sendo seguida ou não, ao menos serve como
importante referência a respeito de qualquer assunto sobre o qual se deseja uma orientação. É isso que torna os encontros
das comissões algo sempre seguido com interesse. Por exemplo, na última sexta-feira (25) reuniu-se a CTR Sul de
Contabilidade e do evento saiu uma interessante manifestação a respeito da incidência do IR e respectivas deduções no
caso do recebimento de dois benefícios, no caso aposentadoria e pensão por morte.
Há uma controvérsia sobre se os contabilistas deveriam tratar o caso para fins de IR juntando ou separando os dois
benefícios, mas na CTR prevaleceu o entendimento segundo o qual aposentadoria e pensão devem ser considerados em
seu conjunto, caso o regime tributário - regressivo ou progressivo - seja o mesmo, informa Evenilson Balzer, Coordenador da
comissão e Vice-presidente da ANCEP.
A comissão tratou de vários outros assuntos, entre os quais o CNPJ por plano, tendo Evenilson feito um relato atualizando
os presentes quanto à evolução do assunto na Abrapp. Ficou claro que os integrantes da CTR aguardam com muito
interesse a manifestação por parte do grupo multidisciplinar criado na Associação no intuito da implementação da iniciativa,
para que assim possam ser cumpridos com tranquilidade os prazos.
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A CTR agendou reunião para o início de fevereiro para uma oportuna troca de impressões sobre os procedimentos de
entrega dos balanços e demonstrativos, algo que terá que ser feito até final de março.
O Conselho Federal de Contabilidade – CFC disponibilizou em seu site a minuta para sugestões de alteração da NBC PG 12
(R3), que se refere ao programa de educação profissional continuada
O prazo para sugestões é de 18/10/2019 a 18/11/2019.
De acordo com Alessander Brito, a Ancep encaminhou através do CRC-MG algumas sugestões que foram pautadas na
reunião da Comissão de Educação Profissional Continuada – CEPC, do Conselho Federal de Contabilidade realizada no dia
08/10/2019.
No entanto, o CFC ao utilizar o instrumento de audiência pública promove o debate e oportuniza espaço democrático para a
participação da Classe Contábil e da sociedade no processo das audiências públicas.
As sugestões e comentários de alteração da NBC PG 12 (R3) podem ser enviadas ao Conselho Federal de Contabilidade –
endereço eletrônico: ap.nbc@cfc.org.br (malito: ap.nbc@cfc.org.br%20), fazendo referência à minuta ou através da própria

Orçamento: evento será levado agora à Belo Horizonte e Brasília
A Ancep prepara-se agora para realizar com o mesmo sucesso das anteriores novas apresentações que serão feitas
em Belo Horizonte (04/11) e Brasília (05/11) do seminário Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de
Pensão .
As apresentações anteriores aconteceram no Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Salvador
(BA), e Porto Alegre (RS). O sucesso é atribuído à oportunidade do tema e à qualidade técnica do evento.
A qualidade técnica é uma constante do programa de treinamento da ANCEP e, no caso do seminário sobre orçamento,
essa marca é garantida pela entrega do evento à Maria Elizabete da Silva - Controller da FACHESF; Diretora Técnica da
ANCEP; Coordenadora da CTR Nordeste da ABRAPP; Especialista em Controladoria de EFPC; Pós Graduada em Finanças,
Auditoria, Controladoria, Gestão de Orçamento e Custos; Instrutora da ANCEP, UNIABRAPP e FACHESF; Professora do
Centro Universitário Estácio.
O objetivo do seminário é capacitar os treinandos para elaboração, execução, acompanhamento e controle do Orçamento
Geral, conforme metodologias e métodos que predominam atualmente nos mais modernos e controles ambientes com a
finalidade de atender às exigências legais aplicadas aos Fundos de Pensão.

Tribunal condena a União no caso Aerus
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) condenou a União a indenizar os beneficiários do Aerus, em julgamento
realizado na tarde desta segunda-feira no âmbito da ação civil pública movida pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA)
e pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da Transbrasil (AAPT). Estes responsabilizam a União pela quebra do
fundo. Há mais de 15 anos na Justiça, o processo teve o julgamento acelerado depois que, no fim de agosto, a União
informou que deixaria de fazer repasses para pagar os benefícios do fundo, informam os portais do TFR1 e G1.
- O TRF-1 manteve e ampliou a decisão de primeira instância. Ou seja, além de cobrir a devolução do aporte feito pelos
beneficiários, que já estava prevista, terá de cobrir ainda a atualização da meta atuarial do Aerus, mantendo os pagamentos
de forma vitalícia aos aposentados e pensionistas do fundo - explicou Lauro Thaddeu Gomes, advogado do SNA e da AAPT.
- O mais importante é que a decisão abre também um precedente contra a União, que não fiscalizou os aportes em um
fundo privado, que, por isso, cometeu atos ilegais. Esperamos que a União sente para acordar como será feito - disse
Gomes, explicando que ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) ou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O acórdão da decisão desta tarde ainda será publicado. De acordo com a assessoria de imprensa do TRF-1, a União foi
condenada por unanimidade, com votos do presidente da 6ª turma do Tribunal, o desembargador Jirair Aram Meguerian, e o
juiz federal convocado para a audiência, César Cintra Jatahy Fonseca, além do desembargador do processo, o
desembargador Daniel Paes Ribeiro.

Serpros adere ao Código de Autorregulação
O Serpros anunciou a sua adesão ao Código de Autorregulação de Governança em Investimentos da Abrapp, informa o
portal da revista Investidor Institucional.
A entidade adiantou que irá buscar agora, o Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos.
Fachesf perto de lançar plano familiar que segue modelo do PrevSonho
Com a meta de alcançar 3 mil adesões no prazo de 1 ano, a Fachesf está perto de lançar o RealizePrev, o seu plano
instituído familiar já autorizado pela Previc, noticia o portal da revista Investidor Institucional.
A entidade vai seguir o modelo do PrevSonho, que permite resgates parciais ao longo do período de acumulação e foi
desenhado pela Abrapp

Petros quer atuar junto com o MPF contra ex-dirigentes
A Petros quer atuar como assistente de acusação do Ministério Público Federal (MPF) em quatro processos de improbidade
administrativa movidos contra ex-gestores e terceiros por atos ilegais que tenham causado prejuízos à fundação, informou o
site SOS Petros e em nota curta o jornal Valor Econômico.
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A fundação entrou com um pedido na 22a Vara da Justiça Federal, em Brasília, para atuar como coautora em ações do MPF
relacionadas a ativos investigados pela operação Greenfield. Os processos estão relacionados aos fundos de investimentos
em participações (FIP) Global Equity e Enseada, ao fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) Trendbank e as
Cédulas de Crédito Bancário (CCB) Providax Participações e V55 Empreendimentos. Nos processos, o MPF exige a
devolução de recursos aportados pela fundação.
Com esta medida, a fundação passará a participar de forma ativa destes processos, apoiando o MPF com informações e
documentos que auxiliem o órgão a sustentar as acusações por improbidade administrativa” informou a Petros.
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