
 

 

 

 
 
 
 
    GT-IASB 
 
O GT-IASB apresentou ao CPC, que aprovou, os comentários para 
serem enviados ao IASB sobre os seguintes temas:  
 
1. GT IASB - IAS16 - Clarification of Acceptable Methods of 

Depreciation and Amortization;  
2. GT IASB - IAS 19 – Discount Rates;  
3. GT IASB - ED 2012/03 - IAS 28 – Equity Method.  
4. GT IASB - ED 2012/06 – IFRS 10/IAS 28 – Sale or Contribution 

of Assets between an Investor and its Associate or Joint 
Venture;  

5. GT IASB - ED 2012/07 – IFRS 11 – Amendments;  
6. GT IASB - IAS 36 – Recoverable amount disclosure; e  
7. GT IASB - IFRS 10 e IAS 32 – Puts on NCI.  
 
Para maiores informações acesse o site do IASB: 
http://www.ifrs.org/Open-to-Comment/Pages/International-
Accounting-Standards-Board-Open-to-Comment.aspx.        
 

 
 Representações do CPC e da FACPC  
 
Mudança na Coordenadoria de Relações Internacionais do CPC 
 
Informamos que em reunião do CPC de 01 de março de 2013, em 
função das dificuldades atuais de acomodação na agenda do Prof. 
Nelson Carvalho, foi deliberado inverter as responsabilidades na 
Coordenadoria de Relações Internacionais. 
 
O atual Coordenador Prof. Nelson Carvalho passa a ser o Vice-
coordenador e Idésio da Silva Coelho Jr. que atuava como Vice-
coordenador passa a ser o Coordenador de Relações 
Internacionais do CPC. 
 
Desta forma, poderemos continuar a contar com a importante 
colaboração desses dois dedicados profissionais. 
 
 
 

                   

BBBooollleeetttiiimmm   EEEllleeetttrrrôôônnniiicccooo   CCCPPPCCC   

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis   

N°51 – 14 de março de 2013 



 

 

 

 
Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado 
(IIRC – International Integrated Reporting Council)  
– Haroldo Levy, Vice-coordenador de Relações Institucionais do 
CPC e Diretor da FACPC, que é membro desta comissão 
representando-os, participou da reunião de 31/1/2013, na 
FEBRABAN, em São Paulo e passou a integrar a Comissão de 
Divulgação do projeto no Brasil. O Prof. Nelson Carvalho, 
Coordenador de Relações Internacionais do CPC é um dos quatro 
representantes brasileiros no Conselho do IIRC e, nesta reunião, 
esteve explicando o atual estágio e os próximos passos das ações 
internacionais e brasileiras sobre o assunto. Verônica Cunha de 
Souto Maior, Coordenadora de Operações do CPC e Vice-
presidente Técnica do CFC também esteve presente.  
Mais informações podem ser encontradas no site: 
http://www.theiirc.org.  
 
Será realizado em 16 de abril próximo, pela manhã, o lançamento 
mundial do Exposure Draft do Conceptual Framework do 
Integrated Reporting pelo IIRC. O lançamento nessa data será 
simultâneo em 10 das maiores cidades do mundo, sendo São 
Paulo uma delas. O evento acontecerá na BM&FBOVESPA, com 
solenidade simbólica do toque do sino de abertura do pregão 
seguido de apresentações. Maiores detalhes e dados para 
inscrições estarão disponíveis a partir de 25 de março. 
 
Projeto do CFC “2013 O ANO DA CONTABILIDADE NO BRASIL”  
– Haroldo Levy que representa o CPC e a FACPC na Comissão 
Estratégica deste projeto participou de reunião no dia 19/2, em 
SP, e passou a integrar a Sub-comissão de Divulgação do Projeto.  
Mais informações podem ser encontradas no seguinte endereço 
na internet: http://www.portalcfc.org.br/noticia.php?new=877. 
  

Novidades do GLENIF/GLASS 
Foram criados três novos grupos de trabalho, quais sejam:  
� GTT 16 – Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle, 

que foi supervisionado pelo México e teve a sua carta de 
comentários enviada ao IASB no dia 14 de fevereiro de 
2013;  

� GTT 17 – 1. Equity Method: Share of Other Net Asset 
Changes. Proposed amendments to - IAS28 (ED/2012/3); 2. 
Sale or Contribution of Assets between an Investor and its 
Associate or Joint - Venture. Proposed amendments to IFRS 
10 and IAS28 (ED/2012/6); 3. Acquisition of an Interest in a 
Joint Operation. Proposed amendment to IFRS 11 
(ED/2012/7), que, sob a supervisão da Argentina, encontra-
se com seus trabalhos ainda em andamento;  



 

 

 

 
� GTT 18 – Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial 

Assets (proposed amendments to IAS 36) – o qual, sob a 
supervisão do Brasil, também está com seus trabalhos em 
andamento.  

 
Cabe informar, ainda, que no dia 11 de março de 2013, entre as 9 
e as 18 horas, no Bankers Club, em Guayaquil – Equador, foi 
realizada a 7ª Reunião Ordinária do GLENIF/GLASS. 

 
AGUARDE! X SEMINÁRIO INTERNACIONAL CPC "NORMAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS"  2013 – SÃO PAULO 

 
 
 

VISITE O NOSSO SITE – www.cpc.org.br 

 

       O CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis é um comitê formado pela ABRASCA, APIMEC, 
BM&FBOVESPA, CFC, FIPECAFI e IBRACON, criado com o objetivo de estudar, preparar e 
emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade para permitir a emissão de 
normas contábeis 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 de internacionais de contabilidade.  
   
O Boletim Eletrônico CPC é publicação oficial da entidade e tem como objetivo a difusão de notícias 
internas  de interesse comum a todos os colaboradores. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas 
pelo e-mail: operacoes@cpc.org.br.   
*Caso queira remover o seu e-mail da lista de recebimento, responda essa mensagem. 


