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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 
 

ATA DE REUNIÃO 
 

ATA DA 282ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA, 17 DE MARÇO DE 2020. 
 
 

Em 17 de março de 2020, às 14h, foi iniciada, na sala de Reuniões da Vice-presidência Técnica, por 
conferência, via ferramenta Zoom Meeting, a ducentésima octogésima segunda reunião da Câmara 
Técnica que contou com as participações dos Conselheiros: Idésio da Silva Coelho Júnior, Aloísio 
Rodrigues da Silva, Antonio de Pádua Soares Pelicarpo, Ângela Andrade Dantas Mendonça, Leonardo da 
Silveira do Nascimento, Silvia Mara Leite Cavalcante e Ticiane Lima dos Santos. ORDEM DO DIA: 
1.Normas em Pauta: 1.1. Para Audiência Pública: a) NBC TSP 27 – Arrendamentos. Relator: Leonardo da 
Silveira do Nascimento Decisão: Aprovado para audiência pública por 90 dias. O Relator fará um texto 
explicando a possibilidade de emissão de nova norma antes do inicio da vigência dessa NBC. b) NBC TSP 
28 – Informações por Segmento. Relator: Leonardo da Silveira do Nascimento Decisão: Aprovado para 
audiência pública por 90 dias. c) NBC TSP 29 – Divulgação de Informação Financeira do Setor Governo 
Geral. Relator: Leonardo da Silveira do Nascimento Decisão: Aprovado para audiência pública por 90 
dias. d) NBC TSP 30 – Benefícios Sociais. Relator: Leonardo da Silveira do Nascimento Decisão: Aprovado 
para audiência pública por 90 dias. 1.2.Para aprovação: a) Revisão NBC 06 – Revisão das normas NBC TG 
38, NBC TG 40(R1) e NBC TG 48. Vigência: exercícios iniciados em ou a partir de 1°/1/2020. Relator: Idésio 
da Silva Coelho Júnior. Decisão: Aprovado por unanimidade. b) NBC TP 01(R1) – Perícia Contábil. Foi 
esclarecido que as normas vigentes sobre perícia foram editadas em 2015 e Novo Código de Processo 
Civil entrou em vigência 2016. Dessa forma, foram necessários ajustes para alinhar à legislação; as 
minutas passaram por audiências pública e restrita; foram feitos ajustes de nomenclatura, no cálculo dos 
honorários, desvinclulando das horas técnicas e nos anexos. Vigência: data da publicação. Relatora: Silvia 
Mara Leite Cavalcante. Decisão: Aprovado por unanimidade. c) NBC PP 01(R1) – Perito Contábil. Vigência: 
data da publicação. Relatora: Silvia Mara Leite Cavalcante. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2. 
Assuntos Internacionais – IFAC – Reuniões do Chief Executives Forum (CE's Forum) e do Board da IFAC – 
dias 24 a 28 de fevereiro. Foi uma reunião com mais de 100 participantes das entidades membro em que 
foram discutidos diversos temas, entre os quais destacamos os impactos na profissão das mudanças 
relacionadas à tecnologia e ao ambiente regulatório, relato integrado, atração de talentos e aceitação de 
novos membros. 3. Comunicados da Coordenadoria Técnica – O Iasb fez uma apresentação em 
português sobre o Tema: General Presentation and Disclosures, que trata da alteração da NBC TG 26 (IAS 
1) sobre a Apresentação das Demonstrações Contábeis, devendo ser emitida uma nova norma em 
substituição a esta. O principal foco dessa Revisão está na Demonstração do Resultado que se propõe em 
dividi-la em 6 categorias: operacional; coligadas e joint ventures integrais; investimento; financiamento; 
despesas tributárias; e operações descontinuadas. O prazo para envio de sugestões ao Iasb é 30 de 
junho. 4. Consultas Técnicas: Entre os dias 17 de fevereiro de 2020 a 16 de março de 2020 foram 
respondidas pela Coordenadoria da Vice-Presidência Técnica do CFC: 33 consultas dirigidas ao Conselho 
Federal de Contabilidade e 6 consultas dirigidas ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 5. Assuntos 
Gerais – a) Foi comunicado o desligamento do colaborador Hélio Corazza em 31 de março. Corazza 
agradeceu a todos pela oportunidade do convívio e do aprendizado acumulado no Conselho e que 
gostaria de poder continuar a contribuir com a classe contábil. Os conselheiros agradeceram também 
pelo convívio e Idésio destacou que muito que se tem na Técnica se deve a ele. Ângela propôs que fosse 
convidado para a próxima reunião Plenária presencial. b) Ângela propôs também que fosse solicitado à 
RFB a prorrogação da entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física de 2020 face as 
restrições em que estamos vivendo. Se colocou à disposição para entrar em contato com a RFB e 
informou que já tinha recebido pedido de 3 profissionais, 2 de Sergipe e 1 do Ceará. c) O CFC divulgou na 
mídia artigo sobre: CFC alerta profissionais sobre impacto, nas demonstrações contábeis e outros temas 
relacionados à contabilidade, sobre o surto de Coronavírus. d) O Conselheiro Aloisio fazendo uso da 
palavra parabenizou ou VP Idésio pela condução dos trabalhos de forma virtual e agradeceu ao Coraza 
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pela ajuda e acolhida que sem dúvida foram relevantes no entendimento do funcionamento dos 
trabalhos junto a Câmara Técnica. Também que o referido colaborador pudesse priorizar a conclusão da 
análise da norma sobre Relato Integrado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h30, 
de 17 de março de 2020. A presente ata foi lavrada por mim, Felipe G. Bastos, e, depois de lida e 
aprovada, será assinada por todos. Visto: 

Idésio da Silva Coelho Júnior 

Silvia Mara Leite Cavalcante 

Ticiane Lima dos Santos 

Antônio de Pádua Soares Pelicarpo 

Aloisio Rodrigues da Silva 

Ângela Andrade Dantas Mendonça 

Leonardo da Silveira do Nascimento 

Felipe Gonçalves Bastos 

Hélio José Corazza 
 
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Gonçalves Bastos, Coordenador, em 22/01/2021, 
às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, 
de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Ângela Andrade Dantas Mendonça, Conselheira, em 
22/01/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

Documento assinado eletronicamente por Antônio de Pádua Soares Pelicarpo, Conselheiro, em 
22/01/2021, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Aloísio Rodrigues da Silva, Conselheiro, em 28/01/2021, 
às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, 
de 8 de outubro de 2015. 

 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Silveira do Nascimento, Conselheiro, em 
09/02/2021, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Ticiane Lima dos Santos, Conselheira, em 10/03/2021, às 
17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 
8 de outubro de 2015. 

 

Documento assinado eletronicamente por Antônio Carlos Sales Ferreira Júnior, Conselheiro, em 
24/06/2021, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Idésio da Silva Coelho Junior, Vice-Presidente, em 
24/06/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Mara Leite Cavalcante, Conselheira, em 
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29/06/2021, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 
 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0019613 e 
o código CRC 45D1F260. 
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