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Às nove horas e dez minutos do dia quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 1 
na sede do Conselho Federal de Contabilidade, localizada no SAUS Quadra 5, Lote 3, Bloco 2 
J, Edifício CFC, em Brasília/DF, reuniram-se os membros da Câmara de Desenvolvimento 3 
Profissional, sob a coordenação do Vice-presidente AÉCIO PRADO DANTAS JUNIOR. A 4 
reunião contou com as presenças do coordenador-adjunto WELLINGTON DO CARMO 5 
CRUZ e dos conselheiros(as): MARISA LUCIANA SCHVABE DE MORAIS, NILVA AMÁLIA 6 
PASETTO, VÂNIA LABRES DA SILVA e ELIAS DIB CADDAH NETO. Também presentes 7 
na reunião, a coordenadora de desenvolvimento profissional, contadora Adriana Guimarães, 8 
a gerente do Departamento de Educação Profissional Continuada, Renata Melo, a gerente 9 
da Biblioteca, Lucia Figueiredo e a Técnica Administrativa, Rafaela Lima. Ausência 10 
justificada do conselheiro JOSÉ GONÇALVES CAMPOS FILHO. O Vice-presidente Aécio 11 
Prado Dantas Junior, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, quando passou 12 
para o primeiro item da pauta. I. EXPEDIENTES. Apreciação e aprovação da ata 217ª 13 
(ducentésima décima sétima) da Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento 14 
Profissional do CFC, realizada em Brasília/DF, no dia 17 de agosto de 2021. Após 15 
revisão do conselheiro Elias Dib Caddah Neto, a ata foi submetida ao grupo e aprovada por 16 
unanimidade. II. COMUNICADOS. PROJETO 3001 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 17 
CONTINUADA: O Vice-presidente Aécio informou as atividades realizadas pelo 18 
Departamento de Educação Continuada – DEDUC, a saber: respostas aos questionamentos 19 
recepcionados por e-mail e ouvidoria; apoio e orientação aos CRCs e profissionais sobre o 20 
Programa de Educação Profissional Continuada; instrução e pré-análise, pela equipe 21 
Cdprof, de 230 (duzentos e trinta) atividades, que foram encaminhadas à CEPC-CFC para 22 
fins de julgamento, por meio do Sistema Web EPC, bem como a instrução de 14 (quatorze) 23 
processos físicos referentes a justificativas pelo não cumprimento do PEPC. Informou que 24 
foi realizada, no dia 9 de setembro de 2021, reunião da Comissão de Educação Profissional 25 
Continuada, ocasião em que foram analisadas 230 (duzentos e trinta) atividades entre 26 
cursos, eventos e atividades de profissionais, bem como a análise e emissão de pareceres 27 
para 13 justificativas pelo não cumprimento do PEPC. Um processo foi retirado de pauta. 28 
Destaques sobre a Resolução Bacen nº 130/2021: I - a prestação de serviços de auditoria 29 
independente para as administradoras de consórcios e as instituições de pagamento 30 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II - os procedimentos específicos para 31 
a elaboração dos relatórios resultantes do trabalho de auditoria independente realizado nas 32 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 33 
Brasil; e III - apuração a cada 3 anos. Sobre o tema, dispõe a NBC PG 12 (R3): “8. No 34 
cumprimento da pontuação da Educação Profissional Continuada, o profissional deve 35 
observar a diversificação e a adequação das atividades ao seu nível de experiência e 36 
atuação profissional. 10. Somente os contadores referidos no item 4, alíneas (a), (b), (c), (d) 37 
e (d1), aprovados em Exame de Qualificação Técnica específico, devem cumprir, dentro do 38 
total de pontos anuais, o mínimo exigido pelo respectivo órgão regulador. 11.  Os 39 
profissionais referidos no item 4 que, no decorrer do exercício, se enquadrarem nas 40 
exigências desta norma devem cumprir a EPC a partir do ano subsequente ao de seu 41 
enquadramento. (Alterado pela NBC PG 12 (R2)”. Esclarecido que as instituições parceiras 42 
têm autonomia e estão livres para a emissão de seus normativos, cabendo ao CFC 43 
apresentar condições de apurar as pontuações dos profissionais habilitados da forma que 44 
órgão demandar. Quanto ao Sistema Web EPC, o Vice-presidente informou que nos dias 20 45 
e 27 de agosto e 3 e 10 de setembro foram realizadas reuniões com a Basis/TI do CFC para 46 
alinhamento de demandas do Sistema Web EPC. A Basis continua atando nas demandas 47 
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de refatoração do Sistema Web EPC. E que diuturnamente, são realizados verificações e 48 
testes no sistema EPC visando a eficácia de seu funcionamento. Apresentado o relatório 49 
executivo do Sistema Web EPC: Total de demandas: 81; Demandas Evolutivas: 16; e 50 
Demandas defeitos: 65. Demandas Gerais: Total de demandas: 163; Demandas Evolutivas: 51 
47; e Demandas Defeitos 116. Seguindo, o Vice-presidente apresentou os gráficos com o 52 
número atualizado de prestação de contas recepcionadas via Sistema WEB EPC: em 53 
relação à prestação de contas (total geral), em 2019: 75.655 e em 2020: 51.509, totalizando 54 
127.164; quanto à prestação de contas concluídas, em 2019: 33.943 e em 2020: 27.875. 55 
Seguem os números de prestação de contas em relação ao CNAI e CNPC: CNAI - em 2019 56 
(profissionais obrigados): 4.042 e em 2020: 4.482, em 2019 (prestadores de contas): 3.959 e 57 
em 2020: 4.276; faltam prestar contas em 2019: 83 e em 2020: 206. Quanto ao CNPC - 58 
2019 (profissionais obrigados): 4.427 e em 2020: 4.726; em 2019 (prestadores de contas): 59 
3.640 e em 2020: 3.681; faltam prestar contas em 2019: 787 e em 2020: 1.045. PROJETO 60 
3003 – RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - E-mec - Comissão Para Elaboração de 61 
Projetos e Ações que visem ao aprimoramento do ensino contábil no País. O 62 
conselheiro Elias Dib Caddah Neto informou a todos sobre a reunião realizada com o 63 
Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), senhor Wagner Vilas 64 
Boas de Souza, realizada no dia 19 de agosto de 2021, no CFC. Informou ainda, sobre 65 
reunião da Comissão de Ensino realizada no dia 9 de setembro de 2021, quando ficou 66 
definido: 1) Criação de subgrupo para elaboração de critérios e dados a serem utilizados na 67 
emissão dos pareceres exarados pelo CFC ao EMEC – Tabela e/ou sistema. A primeira 68 
reunião do grupo acontecerá em 4/10/21; e 2) Elaboração de proposta de alteração da 69 
Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 - Institui as Diretrizes Curriculares 70 
Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e dá outras 71 
providências.  Sobre o sistema E-mec o conselheiro informou que foram distribuídos para a 72 
comissão analisar e emitir parecer, 18 processos, relativos à autorização, autorização EAD e 73 
autorização EAD vinculada a Credenciamento de cursos na área de contabilidade. O 74 
conselheiro falou, também, sobre a nona edição do evento Educa e Aprende, a ser realizada 75 
no dia 1º de outubro, sob o tema “Novas modalidades de ensino: presencial, virtual e híbrido 76 
(um olhar para o futuro).” Foi solicitado enviar ao Secretário ofício agradecendo a presença 77 
na reunião plenária e ratificando as demandas do CFC. PROJETO 3007 – PARTICIPAÇÃO 78 
DE CONSELHEIROS EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS: Informado sobre 79 
os próximos eventos a serem realizados no Sistema CFC/CRCs, são eles: 1) 22 a 25 de 80 
setembro de 2021 - XVI Convenção de Contabilidade do Ceará. Evento virtual. 2) 11 a 13 de 81 
novembro de 2021 - 2ª Convenção Sergipana de Contabilidade. Evento presencial. 3) 13 e 82 
14 de dezembro - 11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. 83 
Evento híbrido. Calendário de lives do Sistema CFC/ CRCs: No período de 17 de agosto a 84 
13 de setembro de 2021 foram realizados 48 eventos virtuais promovidos pelo Sistema 85 
CFC/ CRCs, onde foram apresentados diversos temas de interesse da Classe Contábil. Os 86 
eventos foram incluídos no site do CFC. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E 87 
MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO: foram realizadas as seguintes ações: 88 
Atendimento ao Público: Pesquisas bibliográficas – solicitação interna e externa; 28 89 
Empréstimos/Renovação; e Resposta aos questionamentos recepcionados por e-mail e 90 
ouvidoria. Processamento Técnico: Inclusão de 75 documentos na base de dados da 91 
Biblioteca - livros e artigos de periódicos contábeis e artigos avulsos (Site do CFC); 92 
Levantamento dos periódicos da área contábil – Verificação das edições novas para 93 
inclusão na base de dados da Biblioteca do CFC (atualização); Revisão do vocabulário 94 
controlado do Sistema Sophia (Base de dados da Biblioteca do CFC) – Padronização dos 95 
termos (em andamento); Acesso à base de dados da Biblioteca do CFC: Teve 736 96 
pesquisas (acessos) via terminal web e local. Outras atividades: Processos Licitatórios – 97 
Preparação da documentação (Boletins IOB e Software da Biblioteca - Sistema Sophia); e 98 
Treinamento - Nova colaborador (UP Ideias). PROJETO 3021 – PROGRAMA CONTADOR 99 
PARCEIRO: CONSTRUINDO O SUCESSO - PARCERIA CFC/SEBRAE: A coordenadora, 100 
Adriana Guimarães, lembrou que a trilha é composta por 13 módulos, divididos em 4 blocos 101 
e que já estão disponíveis para inscrição 6 módulos. Lembrou, ainda, que o curso é 102 
pontuado para o PEPC. Comunicou que foi realizada, no dia 10 de setembro de 2021, 103 
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reunião entre o CFC e Sebrae NA para tratar do webservice a ser realizado entre as duas 104 
entidades, visando identificação dos profissionais da contabilidade que realizaram o curso. 105 
Hoje, a ação é realizada de forma manual. A integração deve ser concluída nos próximos 20 106 
dias. Em relação ao curso, no geral, até o último levantamento realizado em 8 de setembro 107 
de 2021, foram 30.821 (trinta mil oitocentos e vinte e um) inscritos, sendo 9.512 (nove mil 108 
quinhentos e doze) profissionais da contabilidade, distribuídos conforme número de 109 
inscritos/curso em andamento e concluintes. Com base no envio do Ofício-Circular n.º 110 
400/2021 CFC-Direx, que solicita agenda aos CRCs para lançamento regional do programa. 111 
Próximos eventos: no dia 20 de setembro de 2021 será realizado no CRCAL, com a 112 
participação da Maria Dorgivânia Arraes Barbará – Coordenadora Nacional do Comitê 113 
Gestor do Programa. DIÁLOGOS CONTÁBEIS COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 114 
A coordenadora Adriana Guimarães informou que esse novo projeto tem como objetivo 115 
trazer representantes de entidades parceiras para a discussão de assuntos que fazem parte 116 
da rotina de atuação do profissional da contabilidade. O projeto já somou 5 edições, 117 
realizados em: 30 de junho de 2021, sob o tema “EFD-Reinf, eSocial e DCTFWEB e o alerta 118 
do fim da obrigatoriedade da GFIP para empresas do grupo 3” e contou com 418 inscritos e 119 
176 presentes; em 8 de julho de 2021, com o tema “E-Social:  maiores erros” e contou com 120 
369 inscritos e 219 presentes; em 28 de julho de 2021, sob o tema “Produtor rural no 121 
eSocial, na EFD-Reinf e na DCTFWeb” e contou com 648 inscritos e 335 presentes; em 18 122 
de agosto de 2021, sob o tema “Produtor rural no eSocial e na EFD-Reinf: comparações 123 
com a GFIP” e contou com 617 inscritos e 81 presentes; em 2 de setembro de 2021, sob o 124 
tema “ECF: Leiaute e perguntas frequentes”, que contou com 236 inscritos e 81 presentes; e 125 
os próximos eventos serão realizados em 29 de setembro de 2021, sob o tema  “DCTF WEB 126 
e Per/Dcomp: novidades e principais erros” e em 30 de setembro de 2021, sob o tema 127 
“eSocial para os Órgãos Públicos”. ORDEM DO DIA. Atos a homologar. Relatório de 128 
reunião de grupos/comissões de trabalho. Relatório da reunião da Comissão de 129 
Educação Profissional Continuada do CFC, realizada no dia 9 de setembro de 2021. 130 
Durante a reunião foram analisadas 229 atividades, via sistema Web EPC, conforme 131 
seguem: capacitadoras: 1 deferida; cursos: 48 deferidos e 1 indeferido; eventos: 22 132 
deferidos; docência: 19 deferidos; orientação da Banca: 18 deferidos; comissão: 2 deferidos; 133 
curso de extensão: 8 deferidos; produção intelectual: 7 deferidos; pós-graduação: 90 134 
deferidos; e processos físicos: 13 indeferidos. Relatórios homologados por unanimidade. 135 
JULGAMENTO DE PROCESSOS - Processos distribuídos aos Conselheiros 1) 136 
Processo SEI.º Nº 90796110000033.000015/2021-14. Interessados: Conselho Regional de 137 
Contabilidade de Pernambuco (CRCPE). Assunto: Pedido de reembolso referente a 138 
despesas realizadas com a promoção da campanha Dia do Profissional da Contabilidade. 139 
Relatora: Conselheira Nilva Amália Pasetto. Voto: pelo DEFERIMENTO do reembolso, no 140 
valor de R$ 17.409,70 (dezessete mil quatrocentos e nove reais e setenta centavos), em 141 
favor do CRCPE. Aprovado por unanimidade. 2) Processo SEI.º Nº 142 
90796110000033.000010/2021-91. Interessados: Conselho Regional de Contabilidade Do 143 
Espírito Santo (CRCES). Assunto: Pedido de reembolso referente a despesas realizadas 144 
com a promoção da campanha Dia do Profissional da Contabilidade. Relatora: Conselheira 145 
Marisa Luciana Schvabe de Morais. Voto: pelo DEFERIMENTO reembolso, no valor de R$ 146 
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), em favor do CRCES. Aprovado por unanimidade. 3) 147 
Processo SEI.º Nº 90796110000033.000011/2021-36. Interessados: Conselho Regional de 148 
Contabilidade do Paraná (CRCPR). Assunto: Pedido de reembolso referente a despesas 149 
realizadas com a promoção da campanha Dia do Profissional da Contabilidade. Relatora: 150 
Conselheira Vânia Labres da Silva. Voto: pelo DEFERIMENTO do pedido de reembolso, no 151 
valor de R$ 16.511,40 (dezesseis mil quinhentos e onze reais e quarenta centavos), em 152 
favor do CRCPR. Aprovado por unanimidade. 4) Processo SEI.º Nº 153 
90796110000033.000027/2021-49. Interessados: Ibracon – Instituto dos Auditores 154 
Independentes do Brasil. Assunto: Solicita aquisição de estande na 11ª edição da 155 
Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. Relator: Conselheiro 156 
Elias Dib Caddah Neto. Voto: pelo DEFERIMENTO do pedido, condicionando-se à 157 
aquisição de um estande, na “Cota Platinum”, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 158 
reais), na feira de negócios da 11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria 159 
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Independente, a realizar-se nos dias 13 e 14 de dezembro de 2021, no Teatro Bradesco, em 160 
São Paulo/SP, considerando a regular instrução processual e obediência aos preceitos 161 
legais que regem a matéria. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a 162 
reunião foi encerrada no dia quinze de setembro de 2021, às doze horas e para constar, eu, 163 
Adriana Guimarães, lavrei a presente ata, que após conferência do conselheiro Wellington 164 
do Carmo Cruz, será lida e, uma vez aprovada, será assinada por todos, via SEI. 165 


