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Institucional 

1.1 Sobre a FACPC 
A Fundação de Apoio ao CPC é uma entidade de 

direito privado instituída por escritura pública no 

2º Tabelião de Notas de São Paulo – SP, sem fins 

lucrativos, criada em 10/12/2010 com o objetivo 

de assistir, promover, apoiar, incentivar e 

desenvolver ações científicas, tecnológicas, 

educacionais, culturais e sociais, que visem o 

desenvolvimento das ciências contábeis, 

precipuamente por meio do apoio ao Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

1.2 Sobre o CPC – Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis 

Criado pela Resolução CFC nº 1.055/05, o CPC 

tem como objetivo o estudo, o preparo e a 

emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade e a divulgação 

de informações dessa natureza, para permitir a 

emissão de normas pelas entidades reguladoras 

brasileiras, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, 

levando sempre em conta a convergência da 

Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais.  

As atividades desenvolvidas pelo CPC citadas a 

seguir, têm que ser viabilizadas de maneira 

sustentável pela FACPC: 

 

• Participação de membros do CPC em fóruns 

internacionais; 

• Divulgação do processo de convergência por 

todo Brasil. 

• Promover e fomentar projetos que visem o 

desenvolvimento da Contabilidade e áreas 

afins e conexas e a adequação das normas 

contábeis brasileiras aos padrões 

internacionais; 

• Buscar parcerias e incentivar a 

participação de pessoas, empresas e outras 

entidades públicas ou privadas em projetos; 

• Desenvolver atividades educativas, tais como 

cursos, simpósios, seminários, congressos, 

conferências, palestras ou quaisquer outros 

eventos; 

• Realizar estudos e pesquisas; 

• Divulgar, publicar e distribuir informações, 

dados, trabalhos, estudos e documentos; 

• Participação de membros do CPC nas 

audiências sobre novas normas internacionais; 

• Colaborar ou participar de programas 

governamentais ou desenvolvidos por 

entidades privadas ou da sociedade civil que 

afetem ou sejam afins às suas áreas de 

atuação; 

• Organizar e manter intercâmbio com pessoas 

físicas ou jurídicas, nacionais e estrangeiras 

relacionadas com seus campos de atuação.



 

 

 

1.3 Organograma e Composição dos Órgãos da FACPC 
A Fundação é dotada de um Conselho Curador, Conselho de Vogais, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, 

todos compostos por trabalho voluntário, não remunerado e com um quadro enxuto de funcionários. 
 

Conselho 

Curador
(Seção II do Estatuto)

Conselho de 

Vogais
(Seção III do Estatuto)

Conselho 

Fiscal
(Seção V do Estatuto)

Diretoria
(Seção IV do Estatuto)

Gerência

Adm-Financeira

Gerência 

Técnica

MPSP CVM

 
 

 

Prestação de contas anual 

Ministério Público do Estado de São Paulo 
Comissão de Valores Mobiliários 
 

Auditoria Independente 

Baker Tilly Brasil Auditores & Consultores 
 

Conselho Curador 
Mandatos vigentes durante a presidência de cada entidade. 

FIPECAFI – Iran Siqueira Lima (Presidente) 
CFC – Juarez Domingues Carneiro (Vice-
Presidente) 
ABRASCA – Antonio Duarte Carvalho de Castro 
APIMEC – Reginaldo Ferreira Alexandre 
BM&FBOVESPA – Edemir Pinto 
IBRACON – Eduardo Pocetti 
 

Conselho Fiscal 
Eleitos pelo Conselho de Vogais, mandatos vigentes até 04/2015. 

Rubens Lopes da Silva (Presidente) 
José Wagner Morais de Paiva 
Laerte Mancuso 
 
 

 

Conselho de Vogais 
Indicados por cada uma das entidades convidadas, mandatos 

vigentes até 04/2015. 

ANEFAC – João Carlos Castilho Garcia 
BNDES – Vânia Maria da Costa Borgeth 
CVM – José Carlos Bezerra da Silva 
FEBRABAN – Wilson Roberto Levorato 
IBGC – João Verner Juenemann 
IBRI – Geraldo Soares Leite Filho 
SERASA EXPERIAN – Amador Alonso Rodriguez 
 

Diretoria 
Eleitos pelo Conselho Curador, mandatos vigentes até 04/2015. 

Presidente – Edison Arisa Pereira 
Financeiro – Adeildo Osório de Oliveira 
Administrativo – Alfried Carl Plöger 
 

Gerente Administrativo-financeiro 

Leandro F. de Alcantara Pellizzaro 
 

Gerente Técnico 

Hugo Ludwig Werninghaus 
 

Assistente Administrativa 

Gabriela Claudiano



 

 

 

1.4 Sustentabilidade 
A FACPC é uma entidade sem fins lucrativos a qual 

visa o interesse público. Os membros dos 

conselhos e da diretoria executiva não percebem 

remuneração por suas funções, assim como todos 

os membros do CPC. 

A FACPC é mantida com doações de empresas do 

setor público e privado e entidades que 

reconhecem seus benefícios para o país, além de 

eventos e outras atividades do seu objeto social. 

Recebe também a doação de trabalho voluntário 

dos conselhos Curador, Fiscal e de Vogais e dos 

diretores. 

2 Atividades desenvolvidas em 2013 

2.1 Finanças 
Diretrizes:  

• Programação e efetivação do fluxo de 

pagamentos e recebimentos necessários ao 

funcionamento da Fundação. 

• Acompanhamento do desempenho financeiro, 

cumprimento do orçamento e projeção do 

resultado. 

• Manutenção do nível de disponibilidade 

adequado. 

• Criação de processos e controles que garantam 

a exatidão, transparência e austeridade das 

movimentações financeiras. 

• Elaboração e empenho de esforços na 

estratégia de captação de fundos para a 

continuidade da FACPC. 

• Contas de 2012 aprovadas por auditoria 

externa, Conselho Fiscal, Conselho Curador e 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

• Prestação de contas à CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários  

• Manutenção do nível de disponibilidade 

adequado. 

• Criação de processos e controles que garantam 

a exatidão, transparência e austeridade das 

movimentações financeiras. 

• Elaboração e empenho de esforços na 

estratégia de captação de fundos para a 

continuidade da FACPC. 

• Contas de 2011 aprovadas por auditoria 

externa, Conselho Fiscal, Conselho Curador e 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

• Prestação de contas à CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários. 

Principais Atividades: 

 

BNDES 

Em fevereiro de 2013 firmou-se convênio de 

cooperação técnica e financeira. Este convênio 

prevê o recebimento de recursos do Banco (R$ 

100 mil) com vistas à consecução dos objetivos 

estatutários da FACPC no sentido de fortalecer os 

sistemas e normas contábeis internacionais 

adotados no Brasil, especialmente no que se 

refere à promoção e fomento de projetos que 

visem à adequação das normas contábeis 

brasileiras aos padrões internacionais atinentes às 

Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS. 

Este convênio prevê também um montante de £ 

100.000 a ser repassado (descontadas as despesas 

com a remessa) à IFRS Foundation a fim de 

manter e desenvolver a parceria técnica entre as 

instituições.

 



 

 

 

Incentivo ao Desenvolvimento Profissional 

A FACPC apoiou com R$ 15 mil o SINDICONT-SP na 

realização dos seguintes eventos:   

Encontro de Profissionais e Acadêmicos de 

Contabilidade (EPAC) 

Durante o ano de 2013 ocorreram duas edições do 

EPAC nos períodos de 20 a 24 de maio e 12 a 14 

de junho. O evento reuniu cerca de mil pessoas 

em cada uma de suas edições, entre técnicos, 

docentes e alunos que participaram e 

acompanharam debates e palestras sobre temas 

atuais da área contábil. 

 

2ª Semana Paulista da Contabilidade 

A 2ª Semana Paulista da Contabilidade é um 

grande evento técnico e sociocultural que contou 

com a participação de renomados conferencistas 

do Brasil e destacou a relevância e a excelência da 

Contabilidade, além de abordar a questão da 

convergência das normas brasileiras de 

contabilidade às normas internacionais emitidas 

pelo International Accounting Standards Board – 

IASB (Comitê Internacional de Contabilidade), em 

especial no que se refere às Pequenas e Médias 

Empresas - PMEs. 

 

O evento reuniu cerca de 1,2 mil pessoas, entre 

técnicos, docentes, alunos e interessados, em seis 

dias de programação, e é parte significativa de um 

trabalho de fortalecimento da profissão, por meio 

de ações de educação continuada. 

 

Houve exposição da logomarca da FACPC em 

banners e no website do realizador e foi lido, no 

início de cada dia, um texto pelo mestre de 

cerimônia convocando os participantes para o X 

Seminário Internacional do CPC. Também foi 

distribuído a cada participante um texto 

institucional dando conta da composição, 

objetivos e condições de sustentabilidade da 

FACPC e do CPC. 

 

Entre os palestrantes esteve o membro do CPC e 

diretor financeiro da FACPC Adeildo Osório de 

Oliveira.

 

Contribuição à IFRS Foundation 

Remessa de 200 mil libras esterlinas à IFRS 

Foundation, com base no Memorando de 

Entendimentos entre IASB e CPC, dando 

continuidade ao apoio na adoção das normas IFRS 

no Brasil e robustecendo o envolvimento do CPC 

no processo de normatização contábil 

internacional.  

Remessa de 100 mil libras esterlinas livres de 

encargos à IFRS Foundation, de acordo com 

convênio firmado com o BNDES. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

2.2 Atividades Técnicas / Educacionais  
Diretrizes:  

• Disseminação das emissões do CPC, bem como de temas relacionados à convergência das normas 

contábeis. 

• Promoção da educação contábil a elaboradores, estudantes e contabilistas em geral. 

• Divulgação das marcas CPC e FACPC. 

• Reconhecimento como instituição capacitadora pelas demais entidades contribuindo com pontuação 

para educação continuada. 

• Troca de informações técnicas com profissionais do mercado, docentes, estudantes e demais 

interessados. 

• Captação de recursos para o funcionamento da FACPC.

 

Principais atividades:

Outreach 

A FACPC realizou durante o ano de 2013 reuniões técnicas com membros técnicos de alta senioridade do 

IASB, FASB e CPC para troca de informações entre estes e interessados do mercado brasileiro. As 

inscrições foram abertas e gratuitas e a participação dos convidados foi uma contrapartida à remessa feita 

para a IFRS Foundation pela FACPC.  

Para estes eventos foram firmados contratos de parceria financeira com as empresas de auditoria KPMG, 

EY, Deloitte e PwC.  

Os temas debatidos e atividades realizadas foram os seguintes:

 

Abr/2013 – São Paulo, Brasil 

• Leases 

 

Set/2013 – São Paulo, Brasil 

• Leases 

 

 

Out/2013 – São Paulo, Brasil 

• Contratos de Seguros 

 

Out/2013 – São Paulo, Brasil 

• Estrutura Conceitual 

Representantes: CPC e FACPC 

Investimento: R$ 19,6 mil 

Parceria financeira: R$ 40,0 mil 

 

Roundtables 

A FACPC realizou durante o ano de 2013 reuniões técnicas fechadas com membros técnicos de alta 

senioridade do IASB, FASB e CPC para troca de informações entre estes e interessados do mercado 



 

 

 

brasileiro. As inscrições foram recebidas e controladas pelo IASB. Os temas debatidos e atividades 

realizadas foram os seguintes:

 

Out/2013 – São Paulo, Brasil 

• Leases 

Out/2013 – São Paulo, Brasil 

• Contratos de Seguros 

 

Representantes: CPC e FACPC 

Investimento: Infraestrutura cedida pelo CRC-SP 

 

 

X Seminário Internacional CPC – Normas Internacionais de Contabilidade 
  

O Seminário foi realizado no dia 11 de novembro de 2013 e pôde 
contar com a presença de membros do CFC, do BNDES, da CVM, do 
IBRACON, da ANEFAC, do CPC, do ASAF, do Council do IIRC, da 
FEBRABAN, de empresas privadas (CCR, Globo Participações, VALE, 
Itaú Unibanco e Cemig), o presidente do GLENIF/GLASS como 
palestrantes além do Trustee da Fundação IFRS e ex-ministro Pedro 
Malan que fez a abertura do evento.  

 
Os temas discutidos durante o seminário foram:
  

• Divulgações – Foco nas Notas Explicativas; 

• Rate Regulated Activities; 

• Instrumentos Financeiros - Reconhecimento e 
Mensuração (IFRS 9) e Impairment (Loss on 
Credit Portfolios); 

• Demonstrações Combinadas e Business 
Combinations under Common Control; 

• Ativos com Financiamentos Indexados a Variação 
de Preços; 

• Principais Reflexos das Novidades;

• Planos de Trabalho; • A Importância do Relato Integrado para o 
Mercado de Capitais. 

 

Com este evento a FACPC conseguiu (além da promoção dos assuntos técnicos pertinentes) parcerias 

financeiras que contribuíram para a execução da estratégia de captação de recursos. 

 

Representantes: CPC e FACPC  

Investimento: R$ 229 mil 

Parcerias financeiras: R$ 409 mil 

 
As apresentações do X Seminário Internacional estão disponíveis no website da FACPC: 
http://www.facpc.org.br.



 

 

 

EEG – Emerging Economies Group 

O EEG é um grupo criado em 2011 sob as diretrizes dos Trustees da IFRS Foundation com o objetivo de 
reforçar a participação das economias emergentes no desenvolvimento do IFRS. Realiza duas reuniões por 
ano em algum dos países membros (Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia, México, 
Rússia, Arábia Saudita, África do Sul e Turquia)

Mai/2012 – Seul, Coréia do Sul. 
Os temas discutidos durante o encontro técnico 
foram: 

• Accounting for Rate Regulated Activities – 
apresentado pela Índia; 

• Proposal of Alternatives for Goodwill 
Accounting  – apresentado pela Coréia; 

• IAS 19 Employee Benefits—Discount rate  – 
apresentado pelo IASB; 

• IAS 28 Investments in Associates and Joint 

Ventures: Elimination of gains arising from a 

transaction between a joint venturer and its 

joint venture – apresentado pelo IASB. 

• IFRS 2 Share-based Payment – apresentado 
pela Malásia 

 

O áudio e material estão disponíveis em: 
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/EEG-
Meeting-May-2013.aspx 
 

 

 

 

 

 

Dez/2012 – Kuala Lumpur, Malásia 
Os temas discutidos durante o encontro técnico 
foram: 

• IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary 

Economies. – apresentado pelo IASB, Argentina 
e Brasil; 

• Treatment of net proceeds during the 

equipment’s testing activities (IAS 16, 

paragraph 17(e)) – apresentado pela Arábia 
Saudita; 

• Accounting for Interests in Joint Operations 

structured through Separate Vehicles – 
apresentado pelo IASB. 

• IFRS 11 Joint Arrangements – apresentado pelo 
IASB 

 

Representantes: Idésio Coelho. 
Investimento: R$ 29 mil. 
 
Os debates e discussões tiveram significativa 
participação da delegação brasileira. 
O áudio e material estão disponíveis em: 
http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/EEG-
meeting-December-2013.aspx 

 



 

 

 

IFASS – International Forum of Accounting Standard Setters

IFASS é uma rede informal de emissores de normas contábeis de todo o mundo, além de outras 

organizações que possuem um grande envolvimento em questões relacionadas a relatórios contábeis. É 

um fórum no qual todos podem discutir questões de interesse comum. O grupo é presidido por Tricia 

O'Malley, ex-presidente do Canadian Accounting Standards Board e ex-membro do International 

Accounting Standards Board (IASB). Seus encontros ocorrem duas vezes ao ano. 

 

Abr/2013 – Ocorreu nos dias 29 e 30 de março em 
São Paulo, Brasil. 
Os temas discutidos durante o encontro técnico 
foram: 

• Evolução do Plano de trabalho do IASB e do 

IFRS Foundation; 

• Atualização dos Grupos Regionais: 
o Atualização das atividades do 

Asian-Oceanian Standard-Setters Group - 
AOSSG; 

o Atualização das atividades do European 

Financial Reporting Advisory Group - EFRAG; 
o Atualização das atividades do Group of Latin 

American Accounting Standard Setters - 
GLASS; 

o Atualização das atividades do Pan African 

Federation of Accountants - PAFA; 
o Apoio ao desenvolvimento das jurisdições. 

• Divulgações; 

• Conceptual Framework para o setor público; 

• Assuntos da atualidade: 
o Questão I — Contabilização de créditos 

fiscais ao investimento; 
o Questão 2 — Taxas de desconto; 
o Questão 3 — Rate regulated activities. 

• IFRS para PME’s; 

• Amortização e Impairment do Ágio; 

• Estrutura Conceitual de mensuração; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Atualização dos projetos:  
o Modelo de negócio para a Informação 

Financeira; 
o Outros Resultados Abrangentes; 
o Conceptual Framework; 
o Emissions Trading Schemes. 

• Assuntos Administrativos: 
o Reuniões futuras do IFASS; 
o Critério e Processos para a nomeação de 

um presidente para o IFASS; 
o Outros assuntos. 

 
Representante: Ernesto Rubens Gelbcke, Idésio 
Coelho e Hugo Ludwig Werninghaus. 
 
 
Os debates e discussões tiveram a participação de 
representantes técnicos do Brasil. 
Um resumo sobre os assuntos discutidos pode ser 
obtido em: 
http://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c
3/IFASS_Report_-_April_2013.pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Out/2013 – Ocorreu nos dias 19 e 20 de setembro 

em Bruxelas, Bélgica. 

Os temas discutidos durante o encontro técnico 

foram:  

• Evolução do Plano de trabalho do IASB e do 

IFRS Foundation; 

• Atualização dos Grupos Regionais: 
o Atualização das atividades do 

Asian-Oceanian Standard-Setters Group - 
AOSSG; 

o Atualização das atividades do European 

Financial Reporting Advisory Group - EFRAG; 
o Atualização das atividades do Group of Latin 

American Accounting Standard Setters - 
GLASS; 

o Atualização das atividades do Pan African 

Federation of Accountants - PAFA; 
o Apoio ao desenvolvimento das jurisdições. 

• Progresso do novo Plano de Trabalho do IASB; 

• Modelo para o National Standard Setters; 

• Relato sobre a Evolução dos EUA - US GAAP & 
IFRSs; 

• Assuntos da atualidade: 
o Questão I — Rate-regulation: Base para 

reconhecimento; 
o Questão 2 — aplicação do IFRS 11 Acordos 

em Conjunto; 
o Questão 3 — Relato integrado; 
o Questão 4 — Divulgações requeridas 

quando uma subsidiária é consolidada 
parcialmente; 

o Questão 5 — Taxas de desconto; 

o Questão 6 — Apresentação de itens 

excepcionais na demonstração do resultado 

do exercício: a criação de métricas de ganho 

enganosas; 

• Conceptual Framework; 

• Declaração de boas práticas entre o IASB e 
IFASS; 

• Análise de pós-implementação (PIR) do IFRS 3- 
IASB; 

• Projeto Papel do Modelo de Negócio no 
Relatório Financeiro; 

• Atualização dos projetos: Leases, Instrumentos 
financeiros e Contratos de seguros 

• Assuntos Administrativos: 
o Reuniões futuras do IFASS; 
o Critério e Processos para a nomeação de 

um presidente para o IFASS; 
o Outros assuntos. 

 

Representantes: Idésio Coelho, Jorge Vieira e 

Hugo Ludwig Werninghaus. 

Investimento: R$ 8,3 mil. 

 

Os debates e discussões tiveram a participação de 
representante técnico do Brasil. 
Um resumo sobre os assuntos discutidos pode ser 

obtido em: 

http://www.masb.org.my/images/images/Report

%20of%20IFASS%20Meeting%20September%2020

13.pdf. 

 

 

 



 

 

 

WSS – World Standard Setters 

WSS é um fórum com os responsáveis por estabelecer  e emitir normas contábeis em suas jurisdições ao 

redor do mundo, e tem como objetivo: 

• Dividir experiências no processo de convergência ao IFRS (adoção, implementação e aplicação); 

• Opinar sobre a agenda do IASB 

• Atualização da evolução do IFRS 

• Fornecer feedback para o IASB e sua equipe de projetos ativos na agenda do IASB. 

 

A conferência é organizada pela equipe do IFRS Foundation e presidido por um membro do IASB. Este 

encontro ocorre uma vez ao ano, em setembro ou outubro, em Londres.

 

O encontro de 2013 ocorreu nos dia 23 e 24 de setembro e foram discutidos durante o encontro técnico 

os seguintes temas:

 

• Agenda futura do IASB’s; 

• Estrutura Conceitual: 

o Definição e reconhecimento de Ativos e 

Passivos  

o mensuração e outros resultados 

abrangentes (OCI)  

• Sessão Educacional: 

o novo padrão de reconhecimento de receita  

o novas exigências de hedging  

• IFRS Adoção e Tradução 

• Revisão pós implementação (PIR) do IFRS 3 

Combinação de Negócios 

• Trabalho em Conjunto - IASB e órgãos 

normatizadores 

• Sessões reduzidas 

o IFRS para PMEs 

o Contratos de seguros 

o Leases 

o Divulgações 

o Instrumentos Financeiros 

o Taxas de atividades reguladas 

o Estrutura Conceitual: divisão de passive e 

patrimônio  

o Ativos biológicos 

• Atualização do IFRS Advisory Council 

• Atualização dos Grupos Regionais: 
o Atualização das atividades do 

Asian-Oceanian Standard-Setters Group - 
AOSSG; 

o Atualização das atividades do European 

Financial Reporting Advisory Group - EFRAG; 
o Atualização das atividades do Financial 

Accounting Standards Board - FASB; 
o Atualização das atividades do Group of Latin 

American Accounting Standard Setters - 
GLASS; 

o Atualização das atividades do Pan African 

Federation of Accountants - PAFA; 
o Atualiazação das atividades do International 

Forum of Accounting Standard Setter - 
IFASS 

 

Representante: Idésio Coelho, Jorge Vieira e Hugo 

Ludwig Werninghaus. 

Investimento: R$ 8,3 mil. 

 

Os debates e discussões tiveram significativa 

participação da delegação brasileira. O áudio e 

material apresentados na fórum estão disponíveis 

no website do IASB 

http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/World-

Standard-setters-Meeting.aspx. 



 

 

 

Grupo de Estudos - Notas Explicativas 

 

Constituído em 2012 pelo CPC e pelo CODIM – Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao 

Mercado com o objetivo de se fazer um levantamento do que se julga adequado em relação ao conteúdo 

informacional e quantidade de Notas Explicativas que devem ser preparadas e divulgadas pelas empresas, 

segregando-se entre Demonstrações Contábeis intermediárias, Demonstrações Contábeis anuais e 

Formulário de Referência, sem se realizar, no primeiro momento, análises sobre a sua conformidade com 

a legislação/regulação vigente; para, em seguida, se comparar com as exigências atuais com vistas à 

tomada das providências devidas para a consecução das melhorias desejadas, a partir das seguintes 

ações:  

 

1. Produção de minuta de Orientação do CODIM sobre Melhores Práticas de Elaboração e Publicação de 

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis; 

 

2. Produção de sugestões para eventuais mudanças em normas regulamentadoras e/ou legislação 

aplicável, que visem  a melhoria das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis elaboradas e 

divulgadas pelas companhias abertas e empresas de grande porte; 

 

3. Produção de sugestões para eventuais mudanças nas normas existentes sobre Notas Explicativas 

elaboradas e divulgadas pelas Pequenas e Médias Empresas. 

 

Durante o ano de 2013 ocorreram 3 (três) reuniões as quais tiveram como principais objetivos: 

- Obter auxílio de profissionais, professores e mestrandos para discutir o assunto; 

- Discussão quanto a necessidade de definição de Materialidade e Relevância das informações; 

- Criação de uma minuta de orientação por parte do CPC; 

- Aprovação de minuta de Orientação para Notas Explicativas para submissão a audiência pública pelo 

período de 60 dias em 2014; 

- Aprovação de Realização de Fóruns para discussão da minuta de Orientação para Notas Explicativas 

durante o período de audiência pública em 2014. 
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GT IASB 

 

Grupo de Trabalho criado para analisar os Exposure Drafts e Discussion Papers do International 

Accounting Standards Board (IASB), em atendimento à solicitação feita pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC). 

 

Tem como objetivo o estudo, preparo e envio de sugestões para o assuntos abordados pelo IASB, com 

base na realidade de nosso país, a fim de que essas sugestões sejam consideradas na emissão das futuras 

normas internacionais – IFRS. 

 

Foram realizadas um total de 11 (onze) reuniões do grupo o qual discutiu e emitiu 31 cartas respostas ao 

IASB durante o ano de 2013. 
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