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30. ROBSON NUNES RIBEIRO;
31. JOAQUIM JOSE DA SILVA;
32. ANDRÉ LUIZ ARAÚJO MELÃO;
33. FRANCISCO ROQUELANDES XIMENES ALBU-

QUERQUE;
34. RONALDO TORQUATO BESERRA;
35. KEIDE ALVES BARRETO;
Após o sorteio, determinou o(a) MM. Juiz(a) de Direito

Substituto que se proceda à convocação dos jurados sorteados, na
forma do art. 434, parágrafo único, do CPP, alterado pela Lei
11680/08, para comparecer às Sessões Judiciárias deste Tribunal, cor-
respondentes ao mês e ano para os quais foram sorteados, sob as
penas da Lei - seja afixada a presente relação no átrio do Tribunal do
Júri do Fórum local. Nada mais havendo, determinou que fosse la-
vrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai devi-
damente assinada por mim, , FÁBIO GOMES DE AGUIAR, As-
sistente, e pelos presentes

VALTER ANDRE DE LIMA BUENO ARAUJO
Juiz de Direito

Substituto

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
10ª REGIÃO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA No- 93,
DE 30 DE OUTUBRO DE 2012

O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região,
na 9.ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 30 de outubro de
2012, às 14h, sob a Presidência do Desembargador ANDRÉ RO-
DRIGUES PEREIRA DA VEIGA DAMASCENO - Vice-Presidente,
presentes os Desembargadores MÁRIO MACEDO FERNANDES
CARON, RICARDO ALENCAR MACHADO, PEDRO LUÍS VI-
CENTIN FOLTRAN, MARIA REGINA MACHADO GUIMARÃES,
MÁRCIA MAZONI CÚRCIO RIBEIRO, BRASILINO SANTOS
RAMOS, ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA, RIBAMAR LIMA
JÚNIOR, JOSÉ LEONE CORDEIRO LEITE, DORIVAL BORGES
DE SOUZA NETO e da representante da d. Procuradoria Regional do
Trabalho, Procuradora-Chefe ANA CLÁUDIA RODRIGUES BAN-
DEIRA MONTEIRO. Ausentes os Desembargadores ELAINE MA-
CHADO VASCONCELOS - Presidente, justificada, HELOÍSA PIN-
TO MARQUES e JOÃO AMÍLCAR SILVA E SOUZA PAVAN,
ambos em período de férias, FLÁVIA SIMÕES FALCÃO, justi-
ficada, e DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, afastado para fre-
quência a curso,

DECIDIU o egr. Tribunal Pleno, à unanimidade, apreciando
o contido no PA-4489/2012 - MA-149/2012, aprovar a matéria apre-
sentada na forma proposta pela administração a fls. 2 verso, baixando
a Resolução Administrativa n.º 93/2012 - (1463):

"Art. 1º. Alterar a Área/Especialidade de 1 (um) cargo vago
da Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
Especialidade Apoio de Serviços Diversos para 1 (um) cargo da
Carreira Judiciária de Técnico Judiciário, Área Administrativa.

Art. 2º. A alteração ocorrida não implica aumento de des-
pesas.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário."

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA DA VEIGA
DAMASCENO

Presidente
Em exercício

ANEXO

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 19 - NEGÓCIOS EM CONJUNTO
Objetivo
1.O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para o

reporte financeiro por entidades que tenham interesses em negócios
controlados em conjunto (negócios em conjunto).

2.Esta Norma define controle conjunto e exige que a en-
tidade que seja parte integrante de negócio em conjunto determine o
tipo de negócio em conjunto com o qual está envolvida por meio da
avaliação de seus direitos e obrigações e contabilize esses direitos e
obrigações conforme esse tipo de negócio em conjunto.

Alcance
3.Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades que

sejam partes integrantes de negócio em conjunto.
Negócio em conjunto
4.Negócio em conjunto é um negócio do qual duas ou mais

partes têm o controle conjunto.
5.Negócio em conjunto tem as seguintes características:
(a) as partes integrantes estão vinculadas por acordo con-

tratual (ver itens B2 a B4);
(b) o acordo contratual dá a duas ou mais dessas partes

integrantes o controle conjunto do negócio (ver itens 7 a 13).
6. Negócio em conjunto é uma operação em conjunto ou um

empreendimento controlado em conjunto (joint venture).
Controle conjunto
7. Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente

convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando
decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unâ-
nime das partes que compartilham o controle.

8. A entidade que seja parte integrante de negócio deve
avaliar se o acordo contratual dá a todas as partes integrantes, ou a
um grupo de partes integrantes, o controle do negócio coletivamente.
Todas as partes integrantes, ou grupo de partes integrantes, controlam
o negócio coletivamente quando elas agem em conjunto para dirigir
as atividades que afetam significativamente os retornos do negócio
(ou seja, as atividades relevantes).

9. Uma vez tendo sido determinado que todas as partes
integrantes, ou grupo de partes integrantes, controlam o negócio co-
letivamente, o controle conjunto existe somente quando decisões
acerca das atividades relevantes exigem o consentimento unânime das
partes integrantes que controlam o negócio coletivamente.

10. Em negócio em conjunto, nenhuma parte integrante con-
trola individualmente o negócio. A parte integrante que detém o
controle conjunto do negócio pode impedir que qualquer das outras
partes integrantes, ou grupo de partes integrantes, controle o ne-
gócio.

11. Um negócio pode ser caracterizado como sendo um ne-
gócio em conjunto ainda que nem todas as suas partes integrantes
tenham o controle conjunto do negócio. Esta Norma distingue entre
partes integrantes que detêm o controle conjunto de negócio em
conjunto (operadores em conjunto ou empreendedores em conjunto) e
partes que participam de negócio em conjunto, mas não têm o con-
trole conjunto dele.

12. A entidade deve aplicar julgamento ao avaliar se todas as
partes integrantes, ou um grupo de partes integrantes, têm o controle
conjunto de negócio. A entidade deve fazer essa avaliação consi-
derando todos os fatos e circunstâncias (ver itens B5 a B11).

13. Se os fatos e as circunstâncias se modificarem, a en-
tidade deve reavaliar se ainda tem o controle conjunto do negócio.

Tipos de negócios em conjunto
14. A entidade deve determinar o tipo de negócio em con-

junto com o qual está envolvida. A classificação de negócio em
conjunto como operação em conjunto (joint operation) ou como em-
preendimento controlado em conjunto (joint venture) depende dos
direitos e obrigações das partes integrantes do negócio.

15. Operação em conjunto (joint operation) é um negócio em
conjunto segundo o qual as partes integrantes que detêm o controle
conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obrigações
pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são denominadas
de operadores em conjunto.

16. Empreendimento controlado em conjunto (joint venture)
é um negócio em conjunto segundo o qual as partes que detêm o
controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos líquidos do
negócio. Essas partes são denominadas de empreendedores em con-
junto.

17. A entidade deve aplicar julgamento ao avaliar se um
negócio em conjunto é uma operação em conjunto (joint operation)
ou um empreendimento controlado em conjunto (joint venture). A
entidade deve determinar o tipo de negócio em conjunto com o qual
está envolvida considerando os seus direitos e obrigações decorrentes
do negócio. A entidade deve avaliar seus direitos e obrigações con-
siderando a estrutura e a forma legal do negócio, os termos con-
tratuais convencionados pelas partes integrantes do acordo contratual
e, quando relevante, outros fatos e circunstâncias (ver itens B12 a
B33).

18. Algumas vezes, as partes integrantes estão vinculadas por
um arcabouço definido em contrato que estabelece os termos con-
tratuais gerais para a realização de uma ou mais atividades. O ar-
cabouço contratual pode definir que as partes integrantes estabeleçam
negócios em conjunto diferentes para tratar de atividades específicas
que fazem parte do negócio. Embora esses negócios em conjunto
estejam relacionados com o mesmo arcabouço contratual, seu tipo
pode ser diferente se os direitos e obrigações das partes integrantes
diferirem quando da realização das diferentes atividades abordadas no
negócio. Consequentemente, operações em conjunto (joint operation)
e empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) podem
coexistir quando as partes realizarem diferentes atividades que fazem
parte do mesmo arcabouço contratual.

19. Se os fatos e as circunstâncias se modificarem, a en-
tidade deve reavaliar se o tipo de negócio em conjunto com o qual
está envolvida se modificou.

Demonstrações contábeis de partes integrantes de negócio
em conjunto

Operações em conjunto (joint operations)
20. Operador em conjunto deve reconhecer, com relação aos

seus interesses em operação em conjunto (joint operation):
(a) seus ativos, incluindo sua parcela sobre quaisquer ativos

detidos em conjunto;
(b) seus passivos, incluindo sua parcela sobre quaisquer pas-

sivos assumidos em conjunto;
(c) sua receita de venda da sua parcela sobre a produção

advinda da operação em conjunto (joint operation);
(d) sua parcela sobre a receita de venda da produção da

operação em conjunto (joint operation); e
(e) suas despesas, incluindo sua parcela sobre quaisquer des-

pesas incorridas em conjunto.
21. Operador em conjunto deve contabilizar os ativos, pas-

sivos, receitas e despesas relacionados aos seus interesses em ope-
ração em conjunto (joint operation) de acordo com as normas, in-
terpretações e comunicados do CFC aplicáveis aos ativos, passivos,
receitas e despesas específicos.

22. A contabilização de transações como a venda, subscrição
de participação com a integralização em ativos ou a compra de ativos
entre uma entidade e uma operação em conjunto (joint operation), da
qual ela seja um operador em conjunto, é especificada nos itens B34
a B37.

23. A parte integrante de acordo que participe de operação
em conjunto (joint operation), mas que não detenha o controle con-
junto dela, deve contabilizar os seus interesses no negócio também
em conformidade com os itens 20 a 22, se essa parte integrante tiver
direitos sobre os ativos e tiver obrigações pelos passivos relacionados
à operação em conjunto (joint operation). Se uma parte integrante que
participar de operação em conjunto (joint operation), mas que não
detiver o controle conjunto dela, não tiver direitos sobre os ativos e
obrigações pelos passivos relacionados a essa operação em conjunto
(joint operation), deve contabilizar seus interesses na operação em
conjunto (joint operation) de acordo com as normas, interpretações e
comunicados do CFC aplicáveis a esses interesses.

Empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures)
24. Empreendedor em conjunto deve reconhecer seus in-

teresses em empreendimento controlado em conjunto (joint venture)
como investimento e deve contabilizar esse investimento utilizando o
método da equivalência patrimonial, de acordo com a NBC TG 18 -
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento

Controlado em Conjunto, a menos que a entidade esteja isenta da
aplicação do método da equivalência patrimonial, conforme espe-
cificado na Norma e se permitido legalmente.

25. A parte integrante de acordo que participe de empre-
endimento controlado em conjunto (joint venture), mas não detenha o
controle conjunto dele, deve contabilizar os seus interesses no ne-
gócio em consonância com a NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração, a menos que tenha influência sig-
nificativa sobre o empreendimento controlado em conjunto (joint ven-
ture), hipótese em que a contabilização deverá observar o que es-
tabelece a NBC TG 18.

Demonstrações separadas
26. Em suas demonstrações separadas, o operador em con-

junto ou o empreendedor em conjunto deve contabilizar seus in-
teresses em:

(a) operação em conjunto (joint operation), de acordo com os
itens 20 a 22;

(b) empreendimento controlado em conjunto (joint venture),
de acordo com o item 10 da NBC TG 35 - Demonstrações Se-
paradas.

27. Em suas demonstrações separadas, a parte integrante de
acordo, que participe de negócio em conjunto, mas não detenha o
controle conjunto, deve contabilizar seus interesses em:

(a) operação em conjunto (joint operation), de acordo com o
item 23;

(b) empreendimento controlado em conjunto (joint venture),
de acordo com a NBC TG 38, a menos que tenha influência sig-
nificativa sobre o empreendimento controlado em conjunto (joint ven-
ture), hipótese em que a contabilização deve observar o item 10 da
NBC TG 35.

Demonstrações contábeis individuais
27A. Em suas demonstrações contábeis individuais, somente

as entidades com interesses em operações em conjunto (joint ope-
ration) organizadas sem personalidade jurídica própria devem aplicar
os itens 20 a 22 ou 23 desta Norma.

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

RESOLUÇÃO No- 1.879, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012

Aprova o Normativo de Procedimentos pa-
ra Registro de Profissionais junto aos Con-
selhos Regionais de Economia e adota ou-
tras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 1.411, de
13 de agosto de 1951, com as modificações que lhe foram acres-
centadas pelas Leis nº 6.021, de 3 de janeiro de 1974, e nº 6.537, de
19 de junho de 1978, bem como, em razão do regramento disposto no
Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, e tendo em vista o
que consta no Processo nº 15.643/2012, apreciado e deliberado na sua
644ª Sessão Plenária Extraordinária, no dia 26 de outubro de 2012;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normas vigentes no

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

RESOLUÇÃO No- 1.415, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012

Dá nova redação à NBC TG 19 - Negócios
em Conjunto.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento
no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10, resolve:

Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 19, anexo à presente
Resolução, que passa a denominar-se Negócios em Conjunto e tem
por base o Pronunciamento Técnico CPC 19 (R2) (IFRS 11 do
IASB).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2013, quando será revogada a Resolução CFC n.º 1.242/09,
publicada no D.O.U., Seção I, de 4/12/09, e o art. 1º da Resolução
CFC n.º 1.351/11, publicada no D.O.U., Seção I, de 12/8/11.

Ata CFC n.º 971

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.


		ouvidoria@in.gov.br
	2012-11-26T06:01:33-0200
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




