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Em 15 de junho de 2021, às 14h30min, foi iniciada, por videoconferência a 1 
ducentésima nonagésima sexta reunião ordinária da Câmara Técnica que contou 2 
com as participações dos Conselheiros: Idésio da Silva Coelho Júnior, Aloísio 3 
Rodrigues da Silva, Ângela Andrade Dantas Mendonça, Antônio Carlos Sales 4 
Ferreira Júnior, Antônio de Pádua Soares Pelicarpo, e Ticiane Lima dos Santos. 5 
Ausências justificadas do Conselheiro Leonardo da Silveira do Nascimento e da 6 
Conselheira Silvia Mara Leite Cavalcante. ORDEM DO DIA: 1. Introdução:  O Vice-7 
presidente Idésio Coelho iniciou a reunião desejando uma boa reunião a todos. 2. 8 
Normas em Pauta: 2.1 Para Aprovação: 2.1.1 Revisão CPC 18 - Altera CPC 06 9 
(R2) – Arrendamentos. Relator: Conselheiro Idésio da Silva Coelho Júnior. Em 10 
resposta às solicitações de algumas partes interessadas e devido à prolongação 11 
da pandemia de Covid-19, esta revisão estabelece uma prorrogação do expediente 12 
prático não mandatório às entidades introduzido pela Revisão CPC nº 16. A minuta 13 
está está plenamente alinhada à alteração da IFRS 16 – Leases, aprovada pelo 14 
IASB ao final de março último. O expediente prático era válido para 15 
pagamentos/descontos até 30/6/21 e fica prorrogado para pagamentos/descontos 16 
até 30/6/22. Esteve em audiência pública conjunta com Comitê de 17 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 18 
período de 06 de abril a 07 de maio de 2021. Foi recebida apenas uma 19 
manifestação da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) 20 
concordando com a proposta. Aprovada pelo CPC em 11 de junho de 2021. 21 
Decisão: Aprovada por unanimidade. 2.1.2 CTA 30 - Não Conformidade com 22 
Leis e Regulamentos. Relator: Conselheiro Idésio da Silva Coelho Júnior. A 23 
minuta do Comunicado ficou em audiência pública de 29 de abril a 29 de maio de 24 
2021. Houve duas manifestações ao CFC: a primeira do Instituto dos Auditores 25 
Independentes do Brasil (Ibracon) sugerindo a inclusão de um item e um auditor 26 
elogiando a minuta. OAB Brasil se manifestou publicamente em seu site: 27 
https://www.oab.org.br/noticia/58891/nota-sobre-norma-do-conselho-federal-de-28 
contabilidade-que-interfere-no-exercicio-da-advocacia. Em resposta, o CFC emitiu 29 
nota de esclarecimento sobre o assunto: https://cfc.org.br/noticias/nota-de-30 
esclarecimento-cta-30-orientacao-aos-auditores-independentes/. Todavia, não foi 31 
recebida contribuição formal da Ordem. Cabe ressaltar que a minuta oferece 32 
instruções para que auditores independentes avaliem eventuais impactos de 33 
situações de fraude envolvendo a empresa auditada, nas demonstrações 34 
financeiras da entidade. Quando necessárias, a norma exige que as investigações 35 
realizadas pela companhia, para que sejam aceitas para fins de auditoria, devem 36 
ser objetivas, adequadas e apropriadas. Em certos casos, devem ainda ser 37 
independentes, para que os auditores possam considerar as respectivas 38 
conclusões como evidências de auditoria suficientes para com base nelas emitir 39 
sua opinião de auditoria. Ou seja, em caso negativo, o profissional de auditoria 40 
nelas não poderá basear sua opinião, devendo, conforme o caso, modificá-la 41 
(ressalva) ou abster-se de emiti-la. Quando há referência a informações a 42 
advogados, a norma não exige – nem poderia – que tais profissionais ou quaisquer 43 
outros violem suas obrigações de sigilo profissional. Evidentemente, esses 44 
profissionais haverão de estar autorizados pela empresa – sua cliente – para 45 
fornecer as informações solicitadas; e terão o direito de recusar-se a fornecê-las, 46 
ainda quando autorizados (Lei 8.906/1994, art. 7º, XIX).  Se a falta de tais 47 
informações inviabilizar a obtenção de evidências de auditoria suficientes para 48 
formar sua opinião, o auditor independente deverá proceder na forma preconizada 49 
no item 86 da minuta do CTA 30, seja com uma abstenção de opinião ou pela 50 
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emissão de uma opinião modificada (ressalva), informando, na sessão pertinente 51 
de seu relatório, “quais foram as evidências necessárias que deixaram de ser 52 
obtidas”. Não há regra que pretenda exigir de advogados qualquer violação de sigilo 53 
profissional. Apresentar a proposta na plenaria. Decisão: Aprovada por 54 
unanimidade. 2.1.3 CTA 31 – Orientações aos Auditores Independen tes no 55 
atendimento aos requerimentos específicos da Circul ar SUSEP n.º 517/2015, 56 
alterada pela Circular SUSEP n.º 616/2020. Relator:  Conselheiro Antônio de 57 
Pádua Soares Pelicarpo. A Circular da Susep 616/20 a Circular alterou Circular 58 
Susep 517/15, incluindo requisitos para auditores: - inclusão no relatório de 59 
descrição detalhada da materialidade adotada - divulgação dos Principais Assuntos 60 
de Auditoria (PAAs) para regulados segmentos S1 e S2; - requerimento de 61 
considerar suficiência de Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) em relação ao Capital 62 
Mínimo Requerido (CMR) para determinar a materialidade no planejamento e na 63 
execução da auditoria - relatório para envio da Susep descrevendo os valores de 64 
materialidade (pode ser o papel de trabalho). A ideia inicial da Susep era divulgação 65 
dos valores de materialidade no relatório de auditoria. CFC e Ibracon foram 66 
contrários a essa divulgação. Então, Susep decidiu que os valores devem ser 67 
enviados direto à Superintendência e solicitou ao CFC apoio para emissão de 68 
Comunicado com modelos para envio dessas informações. O Comunicado também 69 
tem modelos de relatório contendo descrição qualitativa da materialidade. Decisão: 70 
Aprovada por unanimidade. 3. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):  71 
Conselheiro Idésio informou que foi realizada reunião em 11 de junho, destacou a 72 
apresentação  feita pelo membro do IASB  o senhor Tadeu Cendon da proposta  do 73 
plano de trabalho do IASB. 4.GA da Pública: O Vice-presidente Idésio Coelho 74 
relatou sobre o 1° Workshop CASP Online que foi realizado nos dias  7, 8 e 9 de 75 
junho de 2021.  Mais de 500 inscritos. Mais 3 mil visualizações no YouTube para 76 
as três aulas. E solicitou que os conselheiros participem nas próximas edições. 77 
Elevação à Comitê – Vice-presidente Idésio Coelho informou que foi apresentada 78 
a proposta da minuta da resolução que eleva o GA a Comitê CASP, que será 79 
submetida para a apreciação do CD e posterior apresentação a plenária para fins 80 
de análise e aprovação. 5.Circuitos Técnicos:  A Conselheira Ticiane informou 81 
que conversou com Vice-presidente de Política Institucional  Joaquim de Alencar 82 
Bezerra Filho, que está sendo tratado um evento com Associação Interamericana 83 
de Contabilidade (AIC). O próximo será 11º Circuito Técnico on-line - Tema: Sobre 84 
os Programas EFD-Reinf, eSocial e DCTFWEB e o alerta do fim da obrigatoriedade 85 
da GFIP para as empresas do grupo 3. A realizar no dia 30 de junho de 2021, 86 
quarta-feira, às 16h, horário de Brasília. Abertura com Ticiane, moderação com 87 
Conselheira Ângela Dantas e palestra dos Srs. Cláudio Maia e Jacian Anisio 88 
Marques da Silva, Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e membros da 89 
Equipes de Desenvolvimento do eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb. 6. Revisão 90 
Externa pelos Pares.  O Coordenador Felipe Bastos fez uma atualização das 91 
revisões analisadas do Programa de 2020. O Coordenador Felipe Bastos informou 92 
que o cronograma está seguindo dentro da regularidade, seguindo. 7.Digitalização 93 
das Obrigações Acessórias. A Conselheira Ângela enviou um resumo dos 94 
principais pontos de atenção das obrigações acessórias, em especial, o 95 
fechamento da folha de pagamento das pequenas e médias empresas ao programa 96 
eSocial, o chamado grupo 3 do eSocial. 8. Alterações na Resolução CFC nº. 97 
560/83 – prerrogativas: O conselheiro Idésio apresentou a minuta da resolução 98 
falou das principais mudanças e alterações, Modernização da Linguagem, 99 
atualização das nomenclaturas dos cargos e funções alinhando a classificações. 100 
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Primeiro uma exposição na plenária depois será colocada para, a proposta da 101 
minuta para audiência restrita por 60 dias, aos Conselhos Regionais de 102 
Contabilidade. Para ser aprovada em setembro ou outubro, fazer uma exposição 103 
mais detalhada na plenária. Apresentar a proposta na plenaria. Decisão: Aprovada 104 
por unanimidade. 9. Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia: O 105 
Conselheiro Idésio falou que foi realizado uma Reunião no dia 11 de maio, que 106 
foram criados os módulos de treinamentos informando, descrevendo para divulgar 107 
- Proposta de realização de eventos sobre tecnologia. Primeiro evento previsto para 108 
julho de 2021 ou mais primeira quinzena de agosto, com os temas:1.Escritórios 109 
digitais – work from anywhere; e Regulações mundo afora;  2. LGPD, Segurança 110 
de dados e os impactos nas empresas de contabilidade; 3. Blockchain e os 111 
impactos para a contabilidade; 4. Lei 14.129 de 29/03/2021 - Implantação do 112 
Governo Digital e Produto: Brasil 5.0 (vamos entender a plataforma ou avaliar outra 113 
tecnologia de mercado para apresentarmos). Foi informado também sobre a 114 
marcação de evento com o grupo de trabalho em tecnologia do IESBA Ifac marcado 115 
para 23/6, em inglês. 10. Reforma Tributária: Conselheiro Idésio informou que o 116 
CFC está acompanhando os projetos sobre a reforma tributária, no entanto, não 117 
tem uma visibilidade da proposta de que deverá ganhar mais força no Congresso. 118 
O Conselheiro Antônio de Pádua apresentará uma atualização na próxima Câmara, 119 
em agosto. 11. Auditoria Governamental:  O Conselheiro Antônio Carlos falou que 120 
foi realizado o Módulo III – parte 1 - Execução do trabalho nos dias 10 e 11 de 121 
junho. Tratou sobre: coleta e análise de evidências; saldos iniciais; procedimentos 122 
analíticos; amostragem (aleatória e não-aleatória); considerações sobre a utilização 123 
de trabalhos de auditores internos e de especialistas; observação dos requisitos no 124 
setor público. Apresentadas as normas: NBC TA/ISA grupos 500 e 600 125 
(NBASP/ISSAI grupos 2500 e 2600). com apresentação dos professores Claudio 126 
Gonçalo Longo, Marcos Carvalho e Filipi Assunção Oliveira. Link para acesso: dia 127 
10 de junho de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=nvOA7UZD07A; dia 11 de 128 
junho de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=G6buu7lQIOE. O próximo 129 
evento será a segunda parte do Módulo III – Execução do trabalho nos dias 30 de 130 
junho e 1º de julho. Vai tratar sobre: coleta e análise de evidências; saldos iniciais; 131 
procedimentos analíticos; amostragem (aleatória e não-aleatória); considerações 132 
sobre a utilização de trabalhos de auditores internos e de especialistas; observação 133 
dos requisitos no setor público. Vai tratar das normas: NBC TA/ISA grupos 500 e 134 
600 (NBASP/ISSAI grupos 2500 e 2600). com apresentação dos professores 135 
Claudio Gonçalo Longo, Marcos Carvalho e Filipi Assunção Oliveira. Auditoria 136 
Governamental. Conselheiro Antônio Carlos relatou sua experiência com o curso e 137 
ressaltou que o prazo de 2024 para adoção total das normas NBC TASP foi 138 
acertada porque os Tribunais de Contas estão com dúvidas sobre a sua aplicação. 139 
12. Grupo de Estudo das Pequenas e Médias Empresas – PMEs: Vice-140 
Presidente Idésio informou do Cronograma para conclusão da norma, com a 141 
emissão em 2021. Informou que foi obtida a lista de número de escritórios de 142 
contabilidade por faixas de faturamento. No entanto, não foi suficiente para definir escopo 143 
da norma. Será realizado novo pedido contendo todas as empresas (não só as que tem 144 
contabilidade como atividade) à RFB. O Coordenador Felipe irá tratar com  145 
Conselheira Ângela sobre novo pedido à Receita para todas as empresas. 14. 146 
Assuntos Internacionais – International Federation of Accountants – IFAC: O 147 
Vice-presidente Idésio informou do pagamento da 3ª (terceira) e última parcela do 148 
convênio: US$ 160,000.00 (cento e sessenta mil dólares), até o dia 30 de junho de 149 
2021. 15. Sustentabilidade: O Conselheiro Aloísio Rodrigues informou que foi 150 
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realizada reunião com os líderes dos grupos de asseguração e regulamentação do 151 
Relato Integrado concordaram em alterar o escopo e o nome do grupo para Relato 152 
Integrado e Relatórios de Sustentabilidade, com a inclusão de mais membros. 153 
Considerada a expansão do escopo do grupo para abranger também Relatórios de 154 
Sustentabilidade e a demanda por força de trabalho, obteu-se a indicação do Prof. 155 
Dr. José Roberto Kassai (USP) e da Profª. Drª. Sônia Maria da Silva Gomes (VP 156 
Técnica do CRCBA) para serem incluídos aos grupos. Então, o escopo dos grupos 157 
ficam definidos como: Relato Integrado; Relatórios de Sustentabilidade (novo board 158 
da IFRS Foundation); e Revogação/atualização da NBC T 15 – Informações de 159 
Natureza Ambiental. 16. Revisão do CTG 2002 – Laudo de Avaliação: 160 
Questionamento do Conselho Regional de Contabilidad e de Minas Gerais 161 
sobre CTG 2002 – Laudo de Avaliação. O Conselheiro Aloísio Rodrigues 162 
apresentou o Laudo de Avaliação sobre o questionamento do CRCMG sobre 163 
Técnico em Contabilidade poder realizar o Laudo de Avaliação. Geralmente, esses 164 
laudos são destinados a apoiar processos de incorporação, cisão ou fusão de 165 
entidades, de reestruturações societárias, de retirada ou ingresso de sócios, de 166 
encerramento de atividades, de operações específicas previstas em lei ou em 167 
norma de órgãos reguladores. dando consistência ao que vem sendo trabalhado 168 
na Revisão da Res 560. Considerar mudar de do início ao fim os termos "contador" 169 
por "profissional da contabilidade". Ficou para próxima câmara agosto, será 170 
analisado CTG 2002 os conflitos de interesse e de independência. 17. 171 
Comunicados da Coordenadoria Técnica . O Coordenador Felipe Bastos 172 
informou que foi elaborado um formulário de informações de Comunicados 173 
Técnicos do Ibracon para aumentar a formalização da emissão dos CTs no CFC, 174 
Com o intuito de formalizar o processo de emissão de Comunicados Técnicos o 175 
formulário será preenchido integralmente e enviado junto com a versão final do 176 
Comunicado aprovado pela Diretoria do Ibracon. Ficou acordado que a minuta do 177 
modelo de formulário será enviado aos conselheiros da Câmara para apresentar 178 
suas sugestões e devolver até quinta-feira. 18. Assuntos Gerais:  O Vice-179 
presidente Idésio Coelho finalizou a reunião agradecendo a participação de todos. 180 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h33min,  no dia 15 de 181 
junho de 2021. A presente ata foi lavrada por mim, Felipe G. Bastos, e, depois de 182 
lida e aprovada, será assinada por todos, via Sei.  183 
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