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NOTÍCIAS

Conselheiros e empresas se voltam para o seminário do dia
20 em Brasília
07/01/2020

A abordagem de temas que figuram com destaque na agenda do sistema, como a resolução (35) que trata da governança
das entidades e promete maior rigor na seleção dos dirigentes, atrai as atenções dos conselheiros e das patrocinadoras e
instituidores para o seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019
das EFPC, cuja primeira apresentação vai acontecer no próximo dia 20, em Brasília. A presença das equipes da Previc
também reforçam o interesse que o evento vem despertando.
Tiago Calçada, um dos especialistas da Mercer e expositor no evento, destaca a importância da norma para para uma ainda
maior qualificação dos quadros dirigentes, sejam eleitos pelos participantes ou indicados pelas patrocinadoras. As opiniões
favoráveis à nova norma geralmente ressaltam que a nova resolução em nenhum momento colide ou veda a eleição,
enquanto os seus críticos acreditam que os processos eleitorais serão diretamente afetados.
Assim, além de esclarecer pontos relativos ao fechamento dos balanços e envio dos demonstrativos até o final de março, o
seminário irá abordar da forma mais ampla a reforma da Previdência e as muitas maneiras em que deverá impactar as
entidades e suas patrocinadoras, entre elas a adoção da previdência complementar por estados e municípios, antecipa
Antônio Fernando Gazzoni (foto), diretor da Mercer e que será um dos expositores, juntamente com outros integrantes de
sua equipe. Outras importantes medidas aprovadas no final do ano passado, que ainda dependem de regulação e mesmo
de assinatura (caso da resolução relativa à governança, aprovada pelo CNPC em sua reunião de 20 de dezembro) já
receberão as suas primeiras análises. É esta última que recebe tanto elogios, por garantir a capacitação dos dirigentes,
sejam eleitos pelos participantes ou indicados pelas patrocinadoras, como manifestações contrárias por parte de quem
receia que a norma venha esvaziar a eleição por ativos e assistidos.
A abrangência do evento, explica Gazzoni, vai permitir que se analise inclusive o estágio em que se encontra atualmente a
elaboração, frutos das discussões em andamento em um grupo de trabalho, da norma que irá tratar da precificação dos
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títulos (na curva ou a mercado), a ser aprovada possivelmente em reunião do CNPC em março próximo.
E já são conhecidas as cidades e as datas, todas em janeiro próximo, em que vão ocorrer as apresentações do Seminário
Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC. É importante
conhecer essa agenda de antemão porque o início de cada ano costuma ser um período em que um maior número de
pessoas sai de férias e neste caso trata-se de um evento imperdível, considerando que as entidades precisam atender o
prazo dado para entrega à Previc (Superintendência Nacional da Previdência Complementar) até o final de março.
A primeira apresentação da série vai acontecer já em 20 de janeiro, em Brasília, permitindo com isso uma intensa presença
da Previc e dessa forma facilitando o esclarecimento pelas autoridades de dúvidas que porventura surgirem. Virão em
seguida Belo Horizonte (21/01), Salvador (22/01), Curitiba (23/01), Porto Alegre (24/01), Florianópolis (27/01), São Paulo (28/01),
Rio de Janeiro (29/01), Vitória (30/01) e Recife (31/01)

Cadastro Nacional de Auditores Independentes de Pessoas Jurídicas está disponível
para inclusão
A partir deste dia 1º de janeiro de 2020, as organizações contábeis que exploram serviços de auditoria independente e que
se encontram regularmente registradas em Conselho Regional de Contabilidade (CRC) têm direito ao registro no Cadastro
Nacional de Auditores Independentes de Pessoa Jurídica (CNAI-PJ).
A Resolução CFC nº 1.575, de 8 de agosto de 2019, que cria o Cadastro, entrou em vigor no dia 27 de agosto de 2019, data
da publicação no Diário Oficial da União (DOU), mas os efeitos desse ato normativo têm início a partir de janeiro de 2020.
Um dos principais objetivos do CNAI-PJ é fortalecer a atividade de auditoria independente, por meio de mecanismos de
controle e de reconhecimento da qualidade do serviço executado por firmas que praticam elevados padrões na área.
Quando a criação do Cadastro foi aprovada, o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda, afirmou que
“o CNAI-PJ representa o cumprimento de um compromisso do CFC com as pequenas e médias firmas de auditoria”.
Segundo ele, o Cadastro tem a finalidade de contribuir para eliminar as dificuldades que impedem essas firmas de
concorrerem livremente no mercado de auditoria independente.
Para o CFC, o CNAI-PJ vai trazer visibilidade às empresas registradas, uma vez que, para a manutenção das firmas de
auditoria no Cadastro, é necessário que metade do número dos seus sócios e todos os seus responsáveis técnicos estejam
cadastrados no Cadastro Nacional de Auditores Independentes – pessoas físicas.
As organizações interessadas poderão solicitar, por meio de sistema eletrônico, o cadastro no CNAI-PJ, sem a necessidade
de envio dos Anexos I e II da Resolução. (CFC-ANCEP).

Sistel distribui R$ 1,9 bilhão por superávit
A Oi e a Telebras comunicaram no apagar das luzes de 2019 que receberam montantes relativos ao superávit do fundo de
pensão privado Sistel, do qual participam como patrocinadoras, após aval da Previc, noticia o portal SOS PETROS.
A Oi receberá R$ 669 milhões, divididos em 36 parcelas de R$ 18,58 milhões. O pagamento da primeira parcela, referente
ao mês de dezembro de 2019, já foi efetuado pela Sistel. O valor diz respeito aos resultados do fundo PBS-A, de seguridade
complementar, de funcionários da operadora.
Já a Telebras receberá R$ 65,89 milhões pelo superávit do fundo PBS-A e R$ R$ 136,65 milhões pelo resultado do PBSTelebras. Serão também 36 parcelas, no valor total de R$ 5,5 milhões.
Ao todo, a Sistel vai distribuir R$ 1,92 bilhão a operadoras e seus funcionários, em meio a meio. O superávit foi acumulado
nos últimos três anos. O fundo PBS-A tem R$ 11,89 bilhões em reservas. Além de Oi e Telebras, também Telefônica, TIM,
CPqD, e Fundação Sistel de Seguridade têm cotas de patrocínio no PBS-A.

Dória ameaça adotar medidas duras se a reforma da previdência não for aprovada
O deputado estadual Paulo Fiorillo (PT-SP) protocola nesta terça (7) representação no Ministério Público na qual pede a
suspensão de propaganda do governo estadual sobre a reforma da Previdência dos servidores paulistas, que encontra
dificuldades para a sua aprovação, registra a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S. Paulo.
Na peça, o presidente da São Paulo Previdência, José Roberto de Moraes, sugere que haverá medidas “como foram
adotadas na Grécia ou em Portugal, em que reduziram em 30% todo e qualquer valor de benefício” caso a reforma não seja
aprovada.
O documento afirma que o governador João Doria (PSDB-SP) cita realidades distantes e medidas drásticas “totalmente
inconstitucionais”.
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