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NOTÍCIAS

Encerramento do exercício: Seminários de janeiro mobilizam
também dirigentes e conselheiros
16/01/2020

Os seminários que a ANCEP fará realizar em janeiro, o primeiro deles em Brasíia, na próxima segunda-feira (20) atraem não
apenas profissionais de contabilidade, algo perfeitamente natural, mas também dirigentes e conselheiros, uma vez que
prometem abordar questões presentes com muito destaque na agenda de nosso sistema, estando presentes importantes
nomes da Previc. Já confirmaram as suas presenças, entre outros do time da autarquia, o Coordenador-Geral de Orientação
de Atuária e Contabilidade da autarquia, Christian Catunda e o Diretor de Fiscalização, Carlos Marne.
Assim, o seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das
EFPC atrai inscrições porque atende especificamente não só os contadores em busca de informações de caráter
eminentemente contábil, como todo o tipo de profissional interessado em um contexto mais geral e em saber mais sobre as
iniciativas da Previc.
Após Brasília, o evento será apresentado em Belo Horizonte (21/01) e 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).
Portanto, 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
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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. Vão estar no radar também o CNPJ por plano e visão da nova planificação contábil para 2021.
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 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 títulos (na curva ou a
mercado), a ser aprovada possivelmente em reunião do CNPC em março próximo.
No tempo dedicado ao terreno propriamente contábil, serão tratados aspectos relacionados à constituição do fundo
administrativo, nova instrução da Previc relativa às contas do fundo compartilhado (como eram tratadas até 2019 e como
passam a ser em 2020), vamos atualizar o status dos estudos que estão sendo feitos para a adoção do CNPJ por plano,
também se vai discutir as regras da contratação de seguros no âmbito de sua contabilização (algumas entidades estão
procedendo de uma forma e outras de maneira diversa), sendo necessário padronizar.
Será também abordada a necessidade de padronizarmos o preenchimento da ECD e ECF , uma outra luta na qual ANCEP e
ABRAPP estão juntas, para evitar que as entidades continuem seguindo procedimentos diversos.
Da mesma forma, no seminário se irá tratar da abertura da conta relativa ao resgate total e parcial, uma vez que temos que
levar em consideração a nova instrução da Previc.

Previ, Petros e Funcef vão assumir participação direta de 3% no capital do IRB
Fundos de pensão como Petros, Funcef e Previ, vão assumir em breve a participação direta de 3% no ressegurador IRB
Brasil, diz noa que abre hoje a coluna "Broadcast" do jornal O Estado de S. Paulo.
Com o movimento, cerca de R$ 1 bilhão em ações da companhia vão passar para as mãos dos fundos. Esperada para
acontecer no primeiro trimestre, depois de ter sido aprovada no fim de 2019, a mudança vai ocorrer porque o instrumento
pelo qual as fundações tinham acesso ao IRB será encerrado.
Trata-se do FIP Caixa Barcelona, administrado pela Caixa. O fundo foi criado em 2012 para comprar ações do IRB. Como o
ressegurador se tornou uma empresa de capital aberto, não fazia sentido mantê-lo com custos de administração e gestão,
sendo que cada fundação poderia cuidar de sua própria participação.
Nesse sentido, foi aprovada a liquidação do FIP Caixa Barcelona e a transferência dos papéis para cada um dos donos. Os
cotistas não têm o que reclamar do investimento. O FIP Barcelona investiu no IRB, em 2013, ao custo de R$ 9,37 por ação.
Quando abriu capital, os papéis do ressegurador foram precificados em R$ 27,24, valorização de 191% em relação ao preço
de compra, seis anos antes.
No final da nota, o jornal diz que os fundos de pensão estão estudando a sua volta aos investimentos em FIPs.

Fundos de pensão: VLT do Rio evita pagamento
O consórcio do VLT do Rio, que tem a Invepar, dos fundos de pensão, entre os seus investidores, ganhou na 2ª Vara Cível
do Rio e não precisará pagar dívida vencida de R$ 20 milhões reclamada pela Odebrecht, informa nota na coluna do
jornalista Ancelmo Gois, em O Globo.
O consórcio alegou que a dívida não poderá ser paga enquanto não for atingido determinado índice de liberação de
empréstimo pelo BNDES.
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