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Em 7 de fevereiro de 2022, às nove horas e trinta minutos, foi iniciada a 1 
trecentésima segunda reunião ordinária da Câmara Técnica do Conselho 2 
Federal de Contabilidade a qual contou com as participações dos 3 
Conselheiros: Ana Tércia Lopes Rodrigues, Ângela Andrade Dantas 4 
Mendonça, Aloísio Rodrigues da Silva, Mônica Foerster e Palmira Leão de 5 
Souza. Os Conselheiros Wellington do Carmo Cruz e Antônio Carlos Salles 6 
Júnior justificaram suas ausências. ORDEM DO DIA: 1. Introdução:  A 7 
Vice-presidente iniciou a reunião invocando a proteção de Deus para todos 8 
os integrantes possam ter clareza e discernimento nas discussões e 9 
decisões tomadas no exercício das atividades da Câmara Técnica. Em 10 
seguida agradeceu aos presentes e destacou o anseio em usar o espaço 11 
da maneira mais adequado mantendo a cordialidade e lealdade do grupo e 12 
a qualidade das interações com as comissões, grupos de estudos, comitês 13 
permanentes, entidades parceiras, CRCs por meio de suas Vice-14 
presidências técnicas e comissões técnicas e demais áreas do Conselho 15 
Federal, criando uma imagem de progresso e elevação de conhecimento e 16 
status dentro da sociedade, a ser alcançada nessa gestão que inicia nesse 17 
exercício. O Conselheiro Aloísio Rodrigues de posse da palavra convidou a 18 
todos os participantes para, em sentido de respeito, recitarem juntos a 19 
oração do “Pai Nosso” pedindo à Santíssima Trindade para esteja guiando, 20 
protegendo, amparando e iluminando todos os integrantes desta Câmara 21 
no desempenho de seus mandatos, além disso, ressaltou que a satisfação 22 
em permanecer na Câmara Técnica, pois tem sido de grande aprendizado. 23 
Também agradeceu a confiança da Vice-presidente em mantê-lo na 24 
Câmara Técnica, colocando-se à disposição para contribuir com um 25 
trabalho que venha a dignificar o CFC junto à sociedade. A Conselheira 26 
Ângela Dantas tomou a palavra destacando que a sociedade precisa de um 27 
resultado leve e que a Câmara Técnica sempre foi composta por integrantes 28 
comprometidos e que tem a certeza de que este grupo contribuirá para a 29 
melhoria do ambiente de negócios. A Vice-presidente Técnica agradeceu 30 
aos Conselheiros, dizendo que se sente grata pela experiência dos 31 
Conselheiros Aloísio, Ângela e Antônio Carlos Sales já como membros da 32 
Câmara. A Conselheira Mônica Foerster fazendo uso da palavra agradeceu 33 
a oportunidade de compor a Câmara e que pretende com o seu trabalho 34 
contribuir para uma contabilidade mais consistente, que terá um reflexo na 35 
economia do país. Destacou que espera que a sua experiência em 36 
participação em comissões e grupos de estudos junto ao CFC e organismos 37 
internacionais contribua com a manutenção da alta qualidade da imagem 38 
do CFC diante da sociedade. A Conselheira Palmira Leão agradeceu 39 
também a oportunidade de compor a Câmara, destacando que compunha 40 
a Câmara de Registro e que pretende, com a sua atuação na Câmara 41 
Técnica, contribuir com resultados de redução da burocracia. A Vice-42 
presidente informou que contará com a ajuda dos conselheiros para 43 
alcançar esses objetivos e que espera também aprender muito com o 44 
grupo, assim como cumprir com as atribuições da Câmara Técnica de forma 45 
exitosa e com assertividade e firmeza. 2. Normas em Pauta: Para 46 
Audiência Pública: 2.1. Revisão de Pronunciamentos Técnicos N.º 20  47 
– Atualizações com vigência a partir de 2023 e ajuste no CPC 47 - 30 dias. 48 
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Relatora: Conselheira Ana Tércia Lopes Rodrigues. Em continuidade ao 49 
processo de atualização das normas para a convergência aos padrões 50 
internacionais emitidos pelo IASB, a minuta de revisão contempla 51 
alterações trazidas pelos seguintes documentos: Classification of Liabilities 52 
as Current or Non-current; Extension of the Temporary Exemption from 53 
applying IFRS 9; Definition of Accounting Estimates; Disclosure of 54 
Accounting Policies; e Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising 55 
from a Single Transaction. A Revisão ficará em Audiência Pública pelo 56 
período de 30 dias. O documento prevê também uma correção de 57 
inconsistência redacional identificada no texto do Pronunciamento Técnico 58 
CPC 47, em relação ao IFRS 15. O Documento ficará em audiência pública 59 
até o dia 2 de março. Os Conselheiros fizeram sugestões no texto que 60 
deverão ser encaminhadas ao CPC. 2.2 Para aprovação: CTO 05 (R2) – 61 
Trabalho de asseguração razoável sobre as informaçõ es do relatório 62 
demonstrativo anual (RDA). Relatora: Conselheira Mônica Foerster. Dá 63 
nova redação ao CTO 05 (R1), que dispõe sobre orientação aos auditores 64 
independentes. Comunicado aprovado por unanimidade. 3. Comitê de 65 
Pronunciamentos Contábeis (CPC).  A Vice-presidente Ana Tércia 66 
informou a sua participação na 182ª reunião, realizada no dia 4 de fevereiro, 67 
de forma extraoficial, e apresentou alguns pontos tratados na reunião: 68 
minutas em audiência pelo IASB; e efeitos inflacionários nas 69 
demonstrações contábeis. 4. International Federation of Accountants – 70 
IFAC Renovação do Pacote de Cooperação com a IFAC. A Vice-71 
presidente Ana Tércia informou sobre a Deliberação do pagamento da 72 
anuidade de US$ 500.900 (quinhentos mil e novecentos dólares) 73 
contribuição do CFC à IFAC, em 3 parcelas, para: abril, maio e junho. 5. 74 
Grupo de Trabalho sobre CriptoAtivos. A Vice-presidente informou que 75 
recebeu a proposta do Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional de 76 
avaliar a emissão de algum posicionamento sobre tratamento contábil de 77 
criptomoedas. Destacou que considera importante que o CFC discuta o 78 
assunto, porém considera precipitado a criação de uma comissão no 79 
momento e entende que seja prudente aguardar o posicionamento do 80 
Presidente Aécio. 6. CP CASP – A Vice-presidente informou que aguarda o 81 
agendamento de uma reunião com o STN como forma de tomar 82 
conhecimento dos assuntos do Comitê. 7. Entidades do Terceiro Setor  – 83 
A Vice-presidente informou que a portaria será revisada e que considera 84 
indispensável a revisão da portaria antes do agendamento de reuniões dos 85 
grupos.  8. Digitalização das obrigações acessórias – A Conselheira 86 
Ângela Dantas informou sobre a reunião do GT Confederativo, informando 87 
que será discutido o módulo SST (eSocial). Destacou a necessidade de 88 
realização de uma edição do Projeto Circuito Técnico, considerando o 89 
período de entrega das Obrigações Assessórias. A Conselheira Ângela 90 
Dantas está planejando webinar com servidores da RFB. Um evento para 91 
fevereiro sobre DIRF. E outro sobre ECD em março com os Vice-92 
presidentes Ana Tércia e Sandra Campos (fiscalização). 9. Condomínios 93 
– A Conselheira Ticiane Lima informou que concorda em mudar a 94 
coordenadoria do projeto para a Conselheira Ângela Dantas. 10. 95 
Sustentabilidade – Haveria uma reunião no dia 11/12, mas será remarcado 96 
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após contato do Conselheiro Aloísio Rodrigues com os coordenadores. 11. 97 
Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia do CFC – A Vice-98 
presidente Ana Tércia informou à Câmara que a portaria que institui a 99 
comissão passará por revisão. 12. Reforma Tributária – Os Conselheiros 100 
discutiram possíveis indicações para auxiliar no projeto. 14. Seminário de 101 
Gestão e reunião com Vice-presidentes Técnicos – A Vice-presidente 102 
informou que nessa edição a reunião dos Vice-presidentes técnicos será 103 
apartada do Desenvolvimento Profissional. 15. Revisão externa pelos 104 
Pares – Sorteio em 31/01. Alguns números. Apresentar no Seminário. 17. 105 
Assuntos Gerais –  A Vice-presidente informou sobre o Ibracon estar à 106 
disposição para o novo desafio de alinhamentos, reunião do CPC. Nada 107 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13h00, no dia sete de 108 
fevereiro de 2022. A presente ata foi lavrada por mim, Felipe G. Bastos, e, 109 
depois de lida e aprovada, será assinada pelos participantes via Sei. 110 
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