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Palavras do Presidente 

Aécio Dantas
Ao apresentarmos um Relatório de Gestão, naturalmente, pensamos em 

prestação de contas e transparência. No entanto, quando percorro as páginas apre-
sentadas a seguir, percebo que tenho em mão um grande feedback e um convite à 
reflexão sobre os passos que podemos dar além e tudo o que podemos aprimorar 
em 2023 em busca da excelência pela qual presamos. 

Em 2022, ano que marcou a libertação do planeta dos momentos mais críticos 
da pandemia da covid-19, diversos segmentos estiveram focados na retomada eco-
nômica e no reequilíbrio social. A Contabilidade, como agente do desenvolvimento 
sustentável dos países, é protagonista nesse processo. Dessa forma, o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), como representante da classe contábil brasileira, 
trabalhou intensamente com o objetivo de propiciar o cenário e as condições para 
que profissionais de todo o território nacional pudessem deixar a sua contribuição 
a fim de que essa recuperação acontecesse de forma mais segura e consistente.

A covid-19 deixou evidente a interdependência do globo e 
a necessidade de mudança de postura das nações. Nesse 
contexto, buscamos manter a nossa classe capacitada, ofe-
recendo uma série de cursos; apoiamos a criação do Comitê 
de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS); fomos acei-
tos no Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU); 
procuramos o networking e o alinhamento com as organizações 
contábeis nacionais e internacionais, assim como com os 
órgãos brasileiros; trabalhamos para ampliar e aproxi-
mar o nosso diálogo com a classe contábil; apoiamos 
a inclusão social; e atuamos na melhoria do dia a dia 
de trabalho dos profissionais da contabilidade, entre 
tantas outras iniciativas.

Contudo, queremos enxergar novos horizon-
tes e avançar ainda mais. Estas páginas dizem 
muito à nossa classe e, ao mesmo tempo, são 
respostas para o Sistema CFC/CRCs. Que siga-
mos guiados pela motivação e pelo propósito de 
fazermos sempre o nosso melhor. 

Uma excelente leitura!
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CFC passa a fazer parte do 
Pacto Global da ONU

Em 2022, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) se tornou 
membro do Pacto Global. No 
primeiro semestre do ano, 
a autarquia recebeu uma 
carta assinada pela diretora 
executiva do Pacto Global 
das Nações Unidas, Sanda 
Ojiambo, confirmando a partici-
pação da entidade na iniciativa. A partir da adesão, o 
CFC passa a apoiar os princípios do Pacto nas áreas 
de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anti-
corrupção, assim como a cumprir a agenda global de 
sustentabilidade. Contudo, algumas dessas práticas 
já eram adotadas pela entidade, como o Plano de Lo-
gística Sustentável (PLS).

O que a sociedade pensa 
da profissão contábil?

Em novembro, o CFC lançou a Avaliação da Profis-
são Contábil. O objetivo da entidade foi entender como 
a sociedade avalia os trabalhos realizados pelos pro-
fissionais da contabilidade no Brasil. Entre os pontos 
analisados no questionário, estavam a avaliação das 
habilidades e dos conhecimentos do profissional da 
contabilidade; do impacto dos serviços dos contado-
res para a tomada de decisões e que contribuam para 
a evolução dos negócios; da qualidade do trabalho e 
do seu auxílio para alavancar a gestão financeira das 
empresas; e das características comportamentais, 
como ética, empatia, simpatia, postura e competência 
técnica. Na pesquisa, também havia um quinto tópico 
dissertativo e opcional, no qual o participante pode 
deixar sugestões de seu interesse.

CFC participa de encontro 
internacional no Panamá

XIII Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista é lançado em Manaus

O XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, cujo 
lema é “A nossa trajetória é o nosso sucesso!”, aconte-
cerá no segundo semestre de 2023, em Manaus/AM. 
O lançamento do evento ocorreu durante o Conexão 
Contábil, edição Norte, realizado nos dias 27 e 28 de se-
tembro, na capital do Amazonas/AM. Para o Encontro, 
a programação prevê inúmeros eventos, entre palestras 
técnicas, painéis, talk show e uma ampla programação 
cultural. O espaço também é propício ao networking, 
à troca de experiências e, principalmente, à integração 
entre os profissionais da contabilidade.

Presidência | Direx
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Representantes do Conselho Federal de Contabili-
dade estiveram presentes na nona edição do Cumbre 
de las Américas 2022. O evento aconteceu na Cidade 
do Panamá (América Central), no período de 5 a 7 de 
outubro. O presidente da entidade, Aécio Dantas, o ex-
-presidente do CFC e atual coordenador de Operações 
do Comitê de Pronunciamentos de Sustentabilidade 
(CBPS), Zulmir Breda, a também ex-presidente da autar-
quia, Maria Clara Cavalcanti Bugarim, o vice-presidente 
de Desenvolvimento Operacional do CFC, Joaquim de 
Alencar Bezerra Filho, e a diretora executiva da autar-
quia, Elys Tevania, formaram o grupo que participou 
do evento, trocando experiências com profissionais da 
Contabilidade de diferentes nações. Durante o encon-
tro, aconteceu a assembleia do Comitê de Integração 
Latino Europa-América (Cilea), composta de represen-
tantes de 22 entidades, de 19 países, localizados nas 
Américas Central, do Sul e do Norte e na Europa. O 
Brasil conta com duas entidades no Comitê, o CFC e o 
Instituto de Auditoria Independente do Brasil (Ibracon). 
Na ocasião, Bugarim foi eleita, por unanimidade, para 
o cargo de primeira vice-presidente do Cilea – uma in-
dicação do CFC acatada por todos.

Presidente do CFC recebe premiação 
do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos

O CFC, por meio do presidente da entidade, Aécio 
Prado Dantas Júnior, foi agraciado com a Ordem do Mé-
rito Princesa Isabel em reconhecimento pelos notáveis 
serviços prestados na promoção e defesa dos Direitos 
Humanos. O reconhecimento é uma iniciativa do Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) e acontece em cerimônia que tem a finalida-
de de celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), no 
ano de 1950. A solenidade de entrega aconteceu, no dia 
19 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.

https://cfc.org.br/noticias/cfc-e-aceito-como-membro-do-pacto-global-das-nacoes-unidas/
https://cfc.org.br/noticias/especial-cfc-mulher-exemplos-que-inspiram/
https://cfc.org.br/noticias/pesquisa-participe-da-avaliacao-da-profissao-contabil/
https://cfc.org.br/noticias/presidente-do-cfc-recebe-premiacao-do-ministerio-da-mulher-da-familia-e-dos-direitos-humanos/
https://cfc.org.br/noticias/ex-presidente-do-cfc-sera-nova-presidente-do-cilea-em-dezembro/
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CFC participa de posse 
histórica no Cilea

A ex-presidente do Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) e atual presidente da Academia Brasileira 
de Ciências Contábeis (Abracicon), Maria Clara Caval-
cante Bugarim, tornou-se, em dezembro, a primeira 
presidente mulher do Comitê de Integração Latino 
Europa-América (Cilea). Representantes do CFC estive-
ram presentes no momento único e solene e puderam 
testemunhar mais uma conquista da contadora, re-
conhecida por seu pioneirismo na vida classista e no 
mercado de trabalho. A autarquia havia indicado Bu-
garim como primeira vice-presidente do Cilea, em cujo 
cargo tomou posse em outubro, no Panamá, quando 
foi aceita por unanimidade, durante a nona edição do 
Cumbre de las Américas 2022.

CFC empossa os novos conselheiros 
e o Conselho Diretor

Grandes nomes da Contabilidade brasileira e au-
toridades de renome estiveram presentes na posse 
da nova Diretoria do Conselho Federal de Contabi-
lidade para a gestão 2022-2023. Entre eles, o então 
presidente do CFC, Zulmir Ivânio Breda (2018-2021), 
que transmitiu o cargo ao contador Aécio Dantas. Na 
oportunidade, com a presença da família, de grandes 
amigos, de colegas da classe contábil e de renomadas 
autoridades, Aécio falou sobre a sua trajetória pessoal 
e profissional e o sentimento de orgulho e honra em 
ocupar a presidência do órgão máximo da profissão 
contábil no Brasil.

Entidades divulgam manifesto 
contra cobrança pelo uso da 
plataforma Integra Contador

O manifesto destaca que as entidades entendem que 
a nomenclatura “Integra Contador” não faz jus à Applica-
tion Programming Interface (API, na sigla em inglês), pois 
a atividade que é fornecida na plataforma é do contribuin-
te ao Governo, e, por isso, propõem a alteração do nome 
da API para que não haja indevida associação ao ônus 
dessa plataforma diretamente ao profissional da conta-
bilidade. “As empresas contábeis tratam diariamente de 
centenas de dados fiscais de seus clientes, e apesar de 
todo o corpo técnico qualificado da empresa contábil, 
não é difícil de se encontrar dificuldade no cumprimento 
das obrigações fiscais causadas por sistemas da admi-
nistração pública, que, por vezes, não suporta o volume 
dos dados transmitidos”, diz o manifesto assinado por 
entidades de diferentes categorias econômicas.

CFC firma parcerias com instituições 
de diversos segmentos

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) forma-
lizou, em 2022, parcerias com instituições de áreas 
diversas, com o objetivo de ampliar a atuação da 
autarquia na busca por conquistas positivas que am-
pliem a atuação dos profissionais da contabilidade no 
que diz respeito à busca por uma sociedade mais justa 
e equânime, com transparência nas contas públicas 
e sem corrupção. Entidades como a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), União das Fede-
rações dos Profissionais da Contabilidade do Brasil 
(Feconbras), Associação Nacional dos Programas de 
Pós-graduação em Ciências Contábeis (Anpcont), As-
sociação Brasileira das Secretarias de Finanças das 
Capitais (Abrasf), Fórum dos Conselhos Federais de 
Profissão Regulamentada (Conselhão), Fundação Bra-
sileira de Contabilidade (FBC), Instituto de Auditoria 
Independente do Brasil (Ibracon), Federação Nacional 
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas (Fenacon), Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (Abracicon), Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MMFDH) e Receita Federal do 
Brasil (RFB) fazem parte do rol de organizações que 
colaboram com os projetos do CFC.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI
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Ao longo do ano, o CFC estabeleceu novas 
parcerias com os públicos de interesse da classe 
contábil, assim como fortaleceu o diálogo que já 
possuia com órgãos governamentais.

“

5º ENJLC destaca novas 
abordagens na profissão contábil

Dois dias de atividades 
marcaram o 5º Encon-
tro Nacional das Jovens 
Lideranças Contábeis 
(ENJLC), que aconteceu 
em outubro, no Riocentro (RJ). O evento contou com o 
lançamento do 21º Congresso Brasileiro de Contabili-
dade, que acontecerá em 2024, e levou temas diversos 
aos participantes. A programação diversificada contou 
com palestras sobre empreendedorismo, metaverso, 
finanças, crescimento de negócios, inovação para as 
jovens lideranças contábeis e outros. O evento foi orga-
nizado pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), 
com idealização do CFC e apoio do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ).

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

https://cfc.org.br/noticias/reuniao-plenaria-cfc-e-mmfdh-assinam-acordo-de-cooperacao-tecnica/
https://cfc.org.br/noticias/posse-da-nova-diretora-e-conselheiros-do-cfc-e-marcada-pela-emocao/
https://cfc.org.br/noticias/entidades-divulgam-manifesto-contra-plataforma-integra-contador/
https://cfc.org.br/sem-categoria/comeca-na-proxima-quinta-feira-20-o-5o-encontro-nacional-de-jovens-liderancas-contabeis-enjlc


RELATÓRIO

GESTÃO AÉCIO DANTAS

365 DIAS

5 RELATÓRIO 365 DIAS  |  GESTÃO AÉCIO DANTAS

Presidência | Direx

Novos conselheiros e Conselho 
Diretor tomam posse

No dia 5 de janeiro, o Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) realizou a cerimônia de posse dos 2/3 
dos conselheiros, os quais renovaram o Plenário da 
autarquia. O grupo, eleito em 4 de novembro de 2021, 
foi empossado na primeira semana de 2022, na 71ª 
Plenária Extraordinária do CFC, realizada em sua sede, 
em Brasília/DF. O mandato dos novos conselheiros será 
finalizado em 31 de dezembro de 2025. Na mesma so-
lenidade, foram eleitos os integrantes do novo Conselho 
Diretor (gestão 2022-2023) e os representantes de cada 
uma das Câmaras Técnicas do CFC. A primeira reunião 
Plenária de 2022, que aconteceu no dia 10 de feverei-
ro, marcou o início das atividades do novo Conselho 
Diretor e dos conselheiros do CFC. Já a posse festiva 
dos contadores eleitos aconteceu um dia antes (9/2), 
em evento também realizado na capital federal e que 
contou com autoridades e representantes da atividade 
classista contábil de diferentes regiões do país.

O Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC) aprovou, em reunião 
do Conselho Diretor, realizada 
no dia 18 de outubro, o Guia de 
Conduta para Relações Público-

-Privadas, que tem como objetivo 
nortear as empresas brasileiras e 

propor sugestões de atuação e boas práticas no re-
lacionamento com o Poder Público. Além disso, para 
buscar o aprimoramento constante e a excelência 
na gestão da qualidade, a autarquia adotou a norma 
ISO 9001 há 15 anos. Desde então, os procedimen-
tos foram modernizados e adaptados aos requisitos 
exigidos, como maneira de adequar-se à regulamen-
tação internacional. Também vale destacar que, 
desde que o CFC passou a ser membro do Pacto 
Global das Nações Unidas, em fevereiro de 2022, o 
comprometimento em desenvolver e manter práticas 
que assegurem a segurança no trabalho e a saúde 
dos colaboradores se intensificou. Entre as ações 
desenvolvidas estão as adequações 
na arquitetura predial, para garantir a 
acessibilidade de pessoas com difi-
culdade de locomoção; sinalização 
de saídas de emergências; manuten-
ção do sistema de alarme em caso 
de incêndios, dos detectores de fuma-
ça e dos sprinklers, que são dispositivos 
acionados automaticamente quando detectam altas 
temperaturas e liberam água para combater as cha-
mas de fogo, entre outras.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) partici-
pou de uma reunião com os gestores do Pacto Global 
da Organização das Nações Unidas (ONU). O encon-
tro aconteceu na modalidade virtual. A autarquia faz 
parte da iniciativa desde o primeiro semestre de 2022. 
Durante a reunião, foram apresentados aos participan-
tes os principais projetos para este ano. Entre essas 
iniciativas, estão o Movimento Elas Lideram 2030; Mo-
vimento Raça é Prioridade; Movimento Salário Digno; 
Trilha de Direitos Humanos e Empresas; Empoderan-
do Refugiados; Fórum Empresas com Refugiados; e 
Women’s Empowerment Principles. No encontro, foi 
esclarecido que o objetivo dos movimentos que en-
volvem o Pacto Global é “gerar impacto a partir de 
compromissos públicos de um grupo de empresas 
por meio de ação coletiva e individual, para o alcance 
dos ODS”. Os chamados “ODS” são os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU; são 17 metas 
que visam solucionar questões que envolvem o Brasil 
e o mundo, como fome, pobreza, igualdade de gênero, 
redução de desigualdades, consumo e produção res-
ponsáveis, entre outros.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI SAIBA MAIS CLIQUE AQUISAIBA MAIS CLIQUE AQUI

CFC participa de reunião com 
equipe do Pacto Global

APPROVED
COMPANY

ISO 37001 
Anti-bribery Management 

System

APPROVED
COMPANY

ISO 9001 
Quality Management  

Systems

CFC atua para promover boas 
práticas de integridade, saúde 
e segurança do trabalho e para 
manter as certificações ISO 

https://cfc.org.br/noticias/conselheiros-da-nova-gestao-do-cfc-sao-empossados-nesta-quarta-feira/
https://cfc.org.br/noticias/cfc-disponibiliza-guia-de-conduta-para-relacoes-publico-privadas/
https://cfc.org.br/noticias/cfc-participa-de-reuniao-com-equipe-do-pacto-global/
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Seminário de alinhamento 
de estratégias do Sistema 
CFC/CRCs 2022

Entre os dias 7 e 9 de fevereiro, o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) realizou o Seminário de Ges-
tão, Planejamento Estratégico, Governança e Diretrizes 
Gerais do Sistema Contábil. O objetivo do encontro 
foi alinhar os planejamentos, propostas e metas que 
serão adotadas pelas entidades que compõem o Sis-
tema na gestão que se iniciava no período. O evento 
é tradicionalmente organizado para conselheiros e 
membros das diretorias do CFC e dos 27 Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs). Na programação, 
estiveram incluídas palestras de entidades de classe, 
como o Instituto de Auditoria Independente do Brasil 
(Ibracon) e a Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon). 
Os participantes também assistiram a exposições que 
trataram de temas, como governança, Índice de Con-
corrência dos Municípios, compliance e LGPD, código 
de conduta, prestação de contas, Sistema de Gestão 
Integrado, entre outros. A iniciativa também contou 
com reuniões, entre elas o encontro de presidentes e 
diretores do Sistema CFC/CRCs.

Representantes do CFC 
participam de congresso 
mundial de Contabilidade

Uma comitiva formada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) esteve presente na 21ª edição do 
World Congress of Accountants - Congresso Mundial 
de Contadores (WCOA, na sigla em inglês). O even-
to aconteceu em Mumbai, na Índia, no período de 18 
a 21 de novembro. A iniciativa é uma realização da 
International Federation of Accountants (Ifac, na sigla 
em inglês), e este ano teve como lema “Construindo 
confiança, viabilizando a sustentabilidade”.

CFC recebe prêmio da Rede 
Governança Brasil (RGB)

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) conquis-
tou o 1º lugar, na categoria Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional, da terceira edição do Prêmio 
Rede Governança Brasil (RGB). O reconhecimento foi 
recebido pelo vice-presidente de Política Institucional do 
CFC, Manoel Júnior, que, na cerimônia, representou o pre-
sidente da autarquia, Aécio Dantas. O evento aconteceu 
no dia 1º de dezembro, em Brasília/DF.

Sistema CFC/CRCs recebe 
premiações na 6ª 
Conferência Nacional dos 
Conselhos Profissionais

O Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) foi agraciado com o Prêmio 
Relatório de Gestão, exercício 2021, na 
6ª Conferência Nacional dos Conselhos 
Profissionais. O Conselho Regional de Contabilidade 
de Minas Gerais (CRCMG) também foi homenageado, 
recebendo o Prêmio Regulamentação da Execução 
Contratual (fiscal e gestor). Os reconhecimentos foram 
entregues, no dia 29 de agosto, na abertura do evento. A 
conferência aconteceu entre os dias 29 de agosto e 1° de 
setembro, no Centro de Eventos Brasil 21, em Brasília/DF.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI
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Profissionais da contabilidade 
são homenageados na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
participou da sessão solene em homenagem aos pro-
fissionais da contabilidade na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal (CLDF). A cerimônia aconteceu no dia 
6 de maio e foi proposta pela deputada distrital Júlia 
Lucy (União Brasil). O evento reuniu representantes da 
Contabilidade brasileira de diferentes entidades clas-
sistas. A iniciativa celebrou o Dia do Profissional da 
Contabilidade, comemorado em 25 de abril.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

O trabalho dos profissionais da contabilidade  
para as empresas e a sociedade foi reconhecido 
durante a sessão na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal (CLDF).

“

https://cfc.org.br/noticias/cfc-realiza-seminario-para-alinhamento-de-estrategias-do-sistema-cfc-crcs/
https://cfc.org.br/noticias/internacional-21a-edicao-do-congresso-mundial-de-contadores-2022-tem-inicio-em-mumbai-na-india/
https://cfc.org.br/noticias/conselho-federal-de-contabilidade-ganha-o-1o-lugar-do-premio-da-rede-governanca-brasil/
https://cfc.org.br/noticias/profissionais-da-contabilidade-sao-homenageados-na-camara-legislativa-do-distrito-federal/
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CFC conclui 3ª etapa do 
cronograma relacionado à Lei 
Geral de Proteção de Dados

No ano de 2022, o CFC teve como meta realizar 
ações de monitoramento em cumprimento à Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Cinco ações estavam 
previstas: relatório com os resultados alcançados, 
relatório de auditoria, resultado dos indicadores de 
desempenho, registro de incidentes de segurança 
da informação e relatório de análise de riscos rela-
cionados à LGPD. Até dezembro de 2022, dos cinco 
entregáveis previstos, quatro foram concluídos. 
Apenas o Relatório de Auditoria não foi finalizado. 
Contudo, a Coordenadoria de Controle Interno enviou 
o planejamento específico da auditoria relacionado à 
LGPD e o respectivo questionário a ser aplicado nos 
Conselhos. A previsão de conclusão do ciclo de au-
ditoria é abril de 2023 e do relatório será em junho do 
mesmo exercício. Com a conclusão dos documentos, 
o CFC finaliza as diretrizes e regras gerais para o tra-
tamento de dados pessoais no âmbito da entidade, 
protegendo a privacidade de profissionais da contabili-
dade, organizações contábeis, empregados, parceiros, 
fornecedores e sociedade, tendo como focos a gestão 
de dados pessoais e a gestão de incidentes de Segu-
rança da Informação no ambiente convencional ou de 
tecnologia, em conformidade com a LGPD.

Aécio Dantas assume como 
coordenador do Fórum 
dos Conselhos Federais de 
Profissão Regulamentada

O Fórum dos Conselhos Federais de Profissão Regu-
lamentada (Conselhão) decidiu, por unanimidade, que 
o novo coordenador do grupo, a partir de 2023, será 
o Presidente do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), Aécio Dantas. O grupo é formado por 32 conse-
lhos profissionais e é um espaço para o debate e luta 
pelas garantias da ética e da qualificação profissional. 
O fórum estava sob a coordenação do presidente do 
Conselho Federal de Administração (CFA), Mauro Kreuz. 
Recentemente o Conselhão aprovou e lançou um docu-
mento denominado “Carta de Brasília”, que se trata de 
uma declaração dos valores, metas e compromissos 
das profissões em defesa da sociedade e dos profissio-
nais registrados, além de ser um ponto norteador para 
o trabalho do grupo.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

CFC lança projeto de 
diversidade e inclusão

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) delibe-
rou, na reunião Plenária, realizada em 10 de novembro 
de 2022, o novo projeto denominado CFC Inclusivo, que 
dispõe sobre a diversidade, equidade e inclusão no âm-
bito institucional. A proposta é promover a integração 
em conjunto com o Pacto Global da Organização das 
Nações Unidas (ONU), visando ampliar a discussão 
sobre o tema na contabilidade. O projeto foi idealizado 
para destacar o compromisso da integração entre as 
mais diversas bandeiras da inclusão, com respeito a 
todos os talentos contábeis. O objetivo é levar a ques-
tão para as diversas práticas inclusivas institucionais. 

O projeto visa, ainda, promover a integração pro-
posta pelo Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em que a inclusão, em todas as suas 
vertentes, esteja presente. O projeto, apresentado no 
plenário da Casa, destacou o estudo aprofundado que 
foi realizado para que as ideias saíssem do papel. Na 
oportunidade, foi reiterado que, na América Latina, 
ainda não existem estudos sobre a questão da inclu-
são na Contabilidade, e isso prejudica a mensuração 
de dados referentes a essa temática, bem como sua 
comparação com outros continentes.

A diversidade, a equidade e a inclusão, agora de 
forma ainda mais firme, fazem parte do alinhamento 
de metas do CFC com o Pacto Global, com o projeto 
CFC Inclusivo em prática, sempre zelando pela ética e 
pela qualidade dos interesses da classe contábil.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

https://cfc.org.br/noticias/conselhao-aecio-dantas-e-o-novo-coordenador-do-forum-dos-conselhos-federais-de-profissao-regulamentada/
https://cfc.org.br/noticias/reuniao-plenaria-cfc-e-mmfdh-assinam-acordo-de-cooperacao-tecnica/
https://cfc.org.br/noticias/reuniao-plenaria-cfc-e-mmfdh-assinam-acordo-de-cooperacao-tecnica/
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CFC realiza Prestação de 
Contas Eleitorais 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) pro-
moveu o Seminário de Prestação de Contas Eleitorais 
2022. O tema abordado no evento deste ano, que acon-
teceu nos dias 8 e 9 de junho, foi “Contabilidade Eleitoral 
e Partidária e Prestação de Contas Eleitorais – Eleições 
2022”. O encontro aconteceu no formato híbrido – nas 
modalidades presencial e a distância – e contou com 
público de mais de 4 mil pessoas. A iniciativa faz parte 
de uma parceria entre a autarquia e o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e teve a finalidade de preparar profissio-
nais da contabilidade para o pleito geral deste ano. A 
atividade também contou com a participação de repre-
sentantes dos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade 
(CRCs), que têm a missão de levar o conhecimento 
adquirido no seminário aos seus estados, de modo a 
capacitar mais contadores em todo o país.

Live apresenta orientações sobre 
prestação de contas eleitorais

Em 26 de outubro, nos dias finais para a conclusão 
do primeiro turno das eleições 2022, o CFC realizou 
uma live cujo tema foi “Prestação de contas eleito-
rais: reta final das eleições”. O evento foi transmitido 
pelo canal da autarquia no YouTube e teve o objeti-
vo de esclarecer as dúvidas dos contadores sobre a 
Contabilidade Eleitoral e as prestações de contas que 
envolvem o pleito. O evento, que também visou à pro-
moção da cidadania e da transparência, contou com 
a participação do presidente do CFC, Aécio Dantas, do 
vice-presidente de Política Institucional, Manoel Júnior, 
e dos integrantes da Comissão Nacional de Contabi-
lidade Eleitoral do CFC, entre eles o seu coordenador, 
Haroldo Santos Filho.

Criação da Frente Parlamentar 
Mista da Contabilidade Brasileira

Em 2022, a Vice-Presidência de Política Institu-
cional do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
trabalhou ativamente para a criação da Frente Parla[1]
mentar Mista da Contabilidade Brasileira. O objetivo do 
projeto é reunir deputados federais e senadores com 
a finalidade de acompanhar e de apoiar a atuação dos 
profissionais da contabilidade. Para que a iniciativa 
fosse aprovada, o CFC, juntamente com os 27 Conse-
lhos Regionais de Contabilidade, precisou entrar em 
contato com parlamentares de todo o país, de diver-
sas siglas partidárias, em busca de 200 assinaturas. A 
meta foi alcançada e a Frente foi criada.

CFC Mulher é reestruturado

A Comissão Nacional da Mulher Contabilista do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) passou por 
uma reestruturação. A partir dessa mudança, o projeto 
se tornou ainda mais alinhado com o Pacto Global da 
Organização das Nações Unidas (ONU), iniciativa da 
qual a autarquia faz parte desde o primeiro semestre 
de 2022. Após as atualizações, foram incorporados à 
estrutura das atividades da comissão três dos 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, 
sendo que, entre eles, estão: Objetivo 5: “Igualdade de 
Gênero”; Objetivo 8: “Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico”; e Objetivo 10: “Redução das Desigualda-
des”. Essas novidades no CFC Mulher buscam garantir 
que as profissionais da contabilidade ocupem funções 
de liderança, em todos os níveis de tomada de decisão, 
na vida política, econômica e social, com igualdade de 
oportunidades, por meio de capacitações.

Contabilidade eleitoral: 
aspectos contábeis e 
jurídicos – Eleições 2022

Com a finalidade de dar suporte aos 
profissionais da contabilidade, candida-
tos, tesoureiros, administradores financeiros e partidos 
políticos, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
lançou a obra “Contabilidade eleitoral: aspectos contá-
beis e jurídicos – Eleições 2022”. O livro é fruto de uma 
parceria entre a entidade e o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O material foi desenvolvido pela equipe técnica e 
com larga experiência na área, que faz parte da Comis-
são Nacional de Contabilidade Eleitoral do CFC.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Apoio do CFC à sociedade 
para o Imposto de Renda

A Comissão Nacional do Imposto de Renda da 
Pessoa Física do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) 2022 esteve focada na prestação de serviços 
à classe contábil e à sociedade no período da entrega 
da Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa 
Física. Entre as atividades do grupo, estavam serviços, 
como esclarecimento de dúvidas e a concessão de en-
trevistas, de modo a explicar o tema de forma didática.

https://cfc.org.br/noticias/seminario-de-prestacao-de-contas-eleitorais-capacita-profissionais-para-o-pleito-de-2022/
https://cfc.org.br/noticias/cfc-mulher-iniciativa-e-reestruturada-com-base-nos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://www.youtube.com/watch?v=hr8o7mtC-v4
https://cfc.org.br/noticias/cfc-busca-assinatura-de-parlamentares-para-a-criacao-de-frente-parlamentar-mista-da-contabilidade-brasileira/
https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2022/09/contabilidade_eleitoral_2022.pdf
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CFC pela classe: lei que anula as 
multas da GFIP é publicada no DOU

Em julho de 2022, o CFC recebeu a notícia que 
aguardava há anos, após muita luta pela classe contá-
bil: a lei que anistia infrações e anula multas por atraso 
na entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previ-
dência Social (GFIP), que foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União (DOU). O Projeto de Lei n.º 
4.157/2019, que deu origem a essa norma, foi propos-
to pelo então deputado Laércio Oliveira (PP-SE). Desde 
que o projeto passou a tramitar na Câmara, a entidade 
enviou uma série de ofícios para parlamentares da Câ-
mara e do Senado, solicitando apoio ao documento. A 
autarquia destacou, por diversas vezes, que os atrasos 
na entrega da GFIP ocorreram em função de proble-
mas no sistema de transmissão da guia, existentes há 
alguns anos, não sendo responsabilidade das empre-
sas ou dos profissionais da contabilidade.

Comissão do CFC discute 
proposta de melhorias para 
o imposto de renda

No final de maio, a Comissão Nacional do Imposto 
de Renda da Pessoa Física do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) se reuniu para tratar das ativida-
des posteriores à entrega da declaração, assim como 
de temas que impactam tanto os contribuintes brasi-
leiros como o dia a dia de trabalho dos profissionais 
da contabilidade. O grupo também iniciou análises e 
estudos com a finalidade de sugerir novas funcionali-
dades para o Programa Gerador de Declaração (PGD) 
da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física (DIRPF). O desenvolvimento de propostas de 
novas ferramentas para o Programa Livro-Caixa da Ati-
vidade Rural, para o Sistema de Recolhimento Mensal 
Obrigatório (Carnê-Leão) e para o Programa Gerador 
de Declaração (PGD), com a finalidade de apurar o im-
posto de renda sobre ganhos de capital, também estão 
os objetivos da equipe.

CFC Voluntário estabelece 
novas metas

Os membros da Comissão Nacional do CFC Volun-
tário nomeados em 2022 realizaram uma reunião para 
atualizar as diretrizes e as atividades já desenvolvidas 
pelo programa. O objetivo desse trabalho foi otimizar 
a atuação e a abrangência da iniciativa e ampliar o vo-
lume de entregas sociais. O presidente do CFC, Aécio 
Dantas, esteve presente no encontro e sugeriu que a 
equipe direcionasse esforços e contribuísse tecnica-
mente para o fortalecimento dos Fundos da Criança 
do Adolescente e para os Fundos dos Idosos, assim 
como para a ampliação das doações que recebem por 
meio da destinação de parte dos Impostos de Ren-
das das Pessoas Física e Jurídica. A coordenadora 
da Comissão Nacional do CFC Voluntário, conselheira 
Gercimira Ramos Moreira Rezende, ressaltou que esse 
montante pode chegar à casa dos bilhões de reais.

Incentivo às doações aos Fundos 
da Criança do Adolescente e 
do Idoso é foco do CFC

Durante todo o ano de 2022, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) trabalhou em diferentes frentes, seja 
por meio de parcerias ou de campanhas, para ampliar a 
destinação de parte do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas e Jurídicas para os Fundos da Criança do Adoles-
cente e do Idoso. Ao mesmo tempo, também fez análises 
e estudos para compreender as principais dificuldades e 
problemas dos fundos municipais e estaduais para rece-
berem essas verbas. A proposta é de que o projeto seja 
ainda mais fortalecido em 2023, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento socioeconômico do país.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

https://cfc.org.br/noticias/lei-que-anula-as-multas-da-gfip-e-publicada-no-diario-oficial-da-uniao/
https://cfc.org.br/noticias/comissao-nacional-do-imposto-de-renda-do-cfc-trabalha-em-propostas-de-melhorias-para-o-imposto-de-renda/
https://cfc.org.br/noticias/comissao-nacional-do-cfc-voluntario-se-reune-para-tracar-planos-de-acao-para-2023/
https://cfc.org.br/noticias/cfc-e-atricon-unem-se-em-favor-das-criancas-dos-adolescentes-e-dos-idosos/
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Gestão Estratégica dos CRCs 
prioriza sustentabilidade financeira, 
integração de conhecimento 
e gestão de resultados 

O Projeto de Gestão Estratégica dos CRCs que 
busca o compartilhamento de conhecimentos, boas 
práticas e resultados, é uma iniciativa que está di-
vidida em três eixos: sustentabilidade financeira, 
integração de conhecimento e gestão de resultados. 
O objetivo é trabalhar no equilíbrio fiscal das con-
tas e levar aos Regionais as práticas de boa gestão 
que já são aplicadas no âmbito do Sistema CFC/
CRCs e aliá-las ao compartilhamento de informa-
ções essenciais para gerar transparência e garantir 
a manutenção de procedimentos que uniformizam 
a execução de atividades do dia a dia e da realidade 
específica de cada jurisdição.

Vice-Presidência de 
Desenvolvimento Operacional 
trabalha em projeto de governança 
e de LGPD no Sistema CFC/CRCs

Seguindo as determinações estabelecidas pela 
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) –, o Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da 
Vice-Presidência de Desenvolvimento Operacional, 
desenvolveu, em 2022, o Projeto Governança da In-
formação. O objetivo da iniciativa é acompanhar/
auxiliar a implementação e a manutenção dos requi-
sitos para uma boa governança e para atendimento 
à LGPD. Dessa forma, durante todo o ano, a coorde-
nadoria da área realizou treinamentos voltados para 
os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), que 
abordou temas, como Governança e Diretrizes 
Gerais do Sistema CFC/CRCs; Gestão de Ris-
cos; Governança e Competências e Gestão de 
Riscos; e Código de Conduta para Conselhei-
ros. Os temas foram escolhidos visando 
às boas práticas de governança. Todo o 
projeto acontece em alinhamento com 
o Programa de Governança em Privaci-
dade e Plano de Ação, elaborado pelo CFC 
em 2020 para implantação da LGPD. Esse trabalho 
tem a finalidade de definir as diretrizes e regras para 
proteção da privacidade dos profissionais da conta-
bilidade, das organizações contábeis, empregados, 
parceiros, fornecedores e sociedade tendo como foco 
à gestão de dados pessoais e à gestão de incidentes 
de Segurança da Informação.

CFC apoia Regionais para a 
melhoria de infraestrutura 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) de-
senvolve ações para ceder apoio aos Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs) para melhoria nas 
áreas de infraestrutura e de sustentabilidade – con-
cessão de recursos para a aquisição de bens móveis 
e imóveis, compras compartilhadas centralizadas, re-
forma e adequação predial, com destaque para a área 
energia solar e orientação dos CRCs quanto à adoção 
de posturas sustentáveis. Essas práticas estão em 
conformidade com o Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU), do qual o CFC é signatário 
desde 2022 e com os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), que fazem parte da chamada 
“Agenda 2030”.

Situação atual da implantação da Governança no 
Sistema CFC/ CRCs. A meta é que todos os CRCs 
atendam 100% das práticas de governança.

Classe contábil ganha 
aplicativo CRC Digital

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lançou 
o aplicativo CRC Digital em junho de 2022. O app tem 
o objetivo de facilitar o dia a dia dos profissionais da 
contabilidade, tornando mais simples as suas rotinas, 
que são marcadas por um denso calendário tributá-
rio. A ferramenta, que é gratuita e está disponível nas 
plataformas digitais App Store e Play Store, foi desen-
volvida pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) 
da autarquia e, com apenas dois meses após a sua 
disponibilização, alcançou mais de 100 mil profissio-
nais da contabilidade cadastrados.

E AQUISAIBA MAIS CLIQUE AQUI

100% 99%

97%98%

https://cfc.org.br/noticias/cfc-lanca-aplicativo-voltado-para-a-classe-contabil/
https://cfc.org.br/noticias/agora-somos-mais-de-100-mil/
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CFC participa do lançamento da Ufac

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) partici-
pou de um momento histórico para o Estado do Acre. 
Em junho, o presidente da autarquia, Aécio Dantas, es-
teve presente na solenidade de assinatura do Termo 
de Pactuação para a liberação de recursos para cria-
ção do curso de Ciências Contábeis da Universidade 
Federal do Acre (Ufac), que aconteceu no prédio do 
Ministério da Educação (MEC), em Brasília/DF. A partir 
da assinatura do documento, em 2023, serão oferta-
das 50 vagas para o novo curso – um marco para os 
acreanos, que, pela primeira vez, terão em seu território 
um curso gratuito de Ciências Contábeis. O Conselho 
celebrou a conquista por considerar a iniciativa um 
meio de promoção da cidadania e da ampliação do 
desenvolvimento da profissão. Esta é mais uma con-
tribuição do CFC à classe contábil, já que a autarquia 
atuou no processo de abertura do curso.

Projeto Conexão Contábil 
promove debates gratuitos para 
os profissionais da contabilidade

Neste ano de 2022, o Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) iniciou o projeto Conexão Contábil, que 
viajou por quase todas as regiões do Brasil. A intensão 
é promover ações gratuitas de educação continuada 
aos profissionais da contabilidade, bem como ofere-
cer espaços de debate para temas de interesse da 
sociedade e da classe contábil. O projeto é gratui-
to e composto de uma série de eventos que trazem 
debates sobre educação, auditoria, perícia, contabili-
dade pública, tecnologia, gestão e sustentabilidade, 
além de outros temas voltados para o Terceiro Setor, 
contabilidade rural, tributário, internacionalização, 
diversidade e inclusão e empreendedorismo. Neste 
ano, as regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Norte já 
receberam o projeto e trabalharam diversos temas, 
como sustentabilidade, reforma curricular do curso 
de Ciências Contábeis, o lançamento do 13º Encon-
tro Nacional da Mulher Contabilista 2023, valorização 
da profissão contábil, criptoativos e metaverso, go-
vernança pública, nos eventos realizados entre maio 
e setembro de 2022. Os encontros aconteceram de 
forma híbrida, reunindo participantes tanto no presen-
cial quanto nas plataformas de transmissão virtual. 
E, em 2023, este grande evento continua. A região 
Centro-Oeste receberá o Conexão Contábil, nos dias 
8 e 9 de março, em Campo Grande (MS). As inscri-
ções podem ser feitas pela plataforma de eventos do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

O projeto Diálogos Contábeis também teve conti-
nuidade neste ano de 2022. Foram três edições que 
trabalharam os temas: “Imposto de renda pessoa física”, 
“Acordo por transação no âmbito da Receita Federal” 
e “eSocial - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e 
Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários 
e de Outras Entidades e Fundos (DCTFweb) nos órgãos 
públicos”. O projeto é uma iniciativa do Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) e tem o objetivo de trazer 
representantes de entidades parceiras para a discus-
são de assuntos que fazem parte da rotina de atuação 
do profissional da contabilidade. No total, foram quase 
6 horas de transmissão ao vivo pelo canal do CFC no 
YouTube e pela plataforma Zoom. O evento é gratuito e 
garante certificação para os inscritos.

Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Diálogos Contábeis trata de 
temas da rotina do profissional 
da contabilidade

https://cfc.org.br/eventoscfc/conexao-contabil-regiao-centro-oeste-campo-grande-ms/
https://cfc.org.br/eventoscfc/conexao-contabil-regiao-centro-oeste-campo-grande-ms/
https://cfc.org.br/noticias/cfc-participa-de-solenidade-no-mec-de-abertura-do-curso-de-ciencias-contabeis-em-universidade-publica-do-acre/
https://cfc.org.br/noticias/projeto-conexao-contabil-promete-fomentar-a-educacao-continuada-aos-profissionais-da-contabilidade-no-pais/
https://cfc.org.br/noticias/proxima-edicao-dos-dialogos-contabeis-abordara-a-dctfweb-e-a-efd-reinf/
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Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional

CFC participa de diálogos com 
o MEC sobre a proposta de 
alteração da resolução sobre 
as diretrizes curriculares do 
curso de Ciências Contábeis

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apresen-
tou proposta de alteração da Resolução CNE/CES n.º 
10/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, 
bacharelado. O Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) convidou o secretário de Educação Superior 
do Ministério da Educação (MEC), Wagner Vilas Boas, 
para participar da primeira edição do projeto Conexão 
Contábil, região Nordeste, e falar um pouco sobre a pro-
posta de alteração da resolução citada. O presidente do 
CFC, Aécio Dantas, em encontros com o secretário do 
MEC, falou sobre a mobilização nacional realizada pelo 
Conselho para apresentar ao ministério uma proposta 
de alteração da Resolução e sobre a colaboração dos 
profissionais da área. O documento apresentado pelo 
CFC ao MEC contou com o envolvimento e a colabora-
ção das Academias Nacional e Estaduais de Ciências 
Contábeis, dos Conselhos Regionais de Contabilidade 
(CRCs), de professores de Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) da área contábil. Além disso, o CFC ouviu os 
profissionais da contabilidade que estão no mercado e 
aqueles que ainda estão na academia.

PEPC volta a exigir pontuação 
mínima de 40 pontos

O Programa de Educação Profissional Continuada 
(PEPC) estimula os profissionais da contabilidade a 
expandirem os seus conhecimentos e competências 
técnicas e profissionais, as habilidades multidiscipli-
nares e a elevação do comportamento social, moral 
e ético. Neste ano de 2022, o PEPC reestabeleceu 
as exigências de pontuação para os profissionais da 
contabilidade com registro no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI) e no Cadastro Nacio-
nal de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de 
Contabilidade e para demais categorias enquadradas 
na NBC PG 12 (R3). Com isso, passou a valer o mínimo 
de 40 pontos estabelecido na NBC PG 12 (R3) motivado 
pela melhora da situação pandêmica e da consequente 
retomada das atividades presenciais.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

A proposta foi entregue pelo CFC à equipe 
do Conselho Nacional de Educação (CNE) do 
Ministério da Educação (MEC). Novas diretrizes 
pretendem alinhar o ensino de Ciências Contá-
beis às necessidades do mercado.

Para fazer a sua inscrição acesse:  
tinyurl.com/contador-parceiro 

Contador Parceiro ressalta 
parcerias do CFC em prol da 
qualificação profissional 

O Programa Contador Parceiro - Construindo o Su-
cesso é resultado de uma parceria entre o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) 
e, desde 2021, tem promovido programas de capaci-
tação profissional para contadores que atuam com 
gestão e inovação. Em 2022, o programa completou 
um ano de existência e teve destaque no projeto Co-
nexão Contábil, região Sul, em que foi ressaltada a 
importância do desenvolvimento profissional do con-
tador para que pequenas empresas possam retomar 
a suas tendências de mercado e econômica no perí-
odo pós-pandemia e auxiliar no amadurecimento dos 
pequenos negócios. O curso oferecido pelo programa 
acontece em formato on-line e tem duração de 48 
horas. O certificado digital é 100% gratuito.

“

https://cfc.org.br/noticias/cfc-e-mec-discutem-mudancas-das-diretrizes-curriculares-para-os-cursos-de-graduacao-em-ciencias-contabeis/
https://cfc.org.br/destaque/pepc-volta-a-exigir-pontuacao-minima-de-40-pontos/
https://cfc.org.br/noticias/contador-parceiro-programa-que-prepara-contadores-para-atender-as-micro-e-pequenas-empresas-e-um-dos-temas-do-conexao-contabil/
http://tinyurl.com/contador-parceiro
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Vice-Presidência Técnica
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SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Circuito Técnico foi palco 
de temas relevantes para a 
Contabilidade em 2022

O Circuito Técnico contou com dez edições, no 
formato virtual e gratuito, neste ano de 2022. Foram 
quase 17 horas de transmissão com conteúdo de 
qualidade sobre os mais diversos temas do universo 
da Contabilidade e, aproximadamente, 3.200 visualiza-
ções totais. Os participantes puderam aprender mais 
sobre as competências essenciais da profissão, conta-
bilidade eleitoral com foco na prestação de contas ao 
compliance, relato integrado, aplicação da nova norma 
de qualidade sob a perspectiva dos reguladores, princi-
pais pontos de atenção da Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF), normas de perícia contábil, custos no setor públi-
co, reservas de lucro sob a perspectiva da Constituição, 
novo padrão de fontes com a implantação e destinação 
de recursos na federação e ética na profissão contábil.

III Secofem on-line debateu 
contabilidade aplicada ao 
setor público nos espaços 
estaduais e municipais

A III Semana Contábil e Fiscal para Estados e Mu-
nícipios (Secofem) on-line dispôs de quatro dias de 
evento e teve a participação de inscritos de todo o 
país. O conteúdo imersivo foi pensado por especialis-
tas de cada área e distribuído em 16 horas de aulas. 
O evento é uma parceria de sucesso do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e aconteceu 100% em forma-
to virtual e gratuito. Entre os temas tratados, estão: 
IPC 14: procedimentos contábeis relativos aos RPPS, 
demonstrativos dos resultados primário e nominal, 
demonstrativo das receitas e outros.CFC aprova a criação do Comitê 

Brasileiro de Pronunciamentos 
de Sustentabilidade

Em junho deste ano, o Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC) aprovou a resolução que criou o 
Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustenta-
bilidade (CBPS). O grupo tem a missão de estudo, de 
preparo e de emissão de documentos técnicos sobre a 
divulgação das práticas da agenda ambiental, social e 
de governança (ESG, na sigla em inglês), além do prepa-
ro de pronunciamentos técnicos para serem adotados 
pelos reguladores no Brasil. O novo comitê já realizou três 
reuniões após a sua criação e irá interagir com o Interna-
tional Sustainability Standards Board (ISSB), que fornece 
os padrões globais de divulgação no que se refere aos 
assuntos da agenda ESG. Em dezembro deste ano, a vi-
ce-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS, 
Vania Borgeth, foi nomeada para representar o Brasil e o 
CBPS no Sustainability Standards Advisory Forum.

Contabilidade e custos 
aplicados ao setor público 
foi tema do VIII SBCASP

O VIII Seminário Brasileiro de Contabilidade e Cus-
tos Aplicados ao Setor Público (SBCASP) reuniu mais 
de 500 pessoas em um evento gratuito e on-line. O 
tema desta edição tratou dos desafios e tendências 
da contabilidade e custos aplicados ao setor público 
para 2023 e contou com fala de abertura do presidente 
do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Dantas. O 
evento é fruto de uma parceria do CFC e da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN).

https://cfc.org.br/noticias/circuito-tecnico-apresenta-as-competencias-fundamentais-para-o-profissional-da-contabilidade-no-mercado-de-trabalho/
https://cfc.org.br/noticias/iii-secofem-confira-os-materiais-dos-quatro-dias-de-evento/
https://cfc.org.br/noticias/iii-secofem-confira-os-materiais-dos-quatro-dias-de-evento/
https://cfc.org.br/noticias/sbcasp-convergencia-das-normas-brasileiras-aos-padroes-internacionais-e-destaque-na-abertura-do-evento/
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Vice-Presidência Técnica

Audiências Públicas trata de temas 
de interesse da contabilidade

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) rea-
lizou diversas Audiências Públicas com a intenção 
de ampliar a participação em temas de interesse da 
profissão contábil. Neste ano de 2022, o CFC solicitou 
a contribuição de comentários a respeito de temas 
como a ITG 2001, que fala sobre a Entidade Fechada 
de Previdência Complementar e visa a atualização na 
interpretação dos procedimentos específicos para a 
elaboração e apresentação das demonstrações con-
tábeis, registros das operações patrimoniais, bem 
como das notas explicativas relativas às entidades 
fechadas de previdência complementar (EFPC) foi 
uma das pautas em audiência pública. A revisão NBC 
17, que atualiza a norma NBC PA 400, também este-
ve em audiência em virtude de alterações no Código 
de Ética do IESBA relacionadas aos serviços que não 
são de asseguração para clientes de auditoria e ho-
norários. O Conselho também colocou em audiência 
a revisão NBC 15, que altera normas de auditoria, em 
função da edição das novas normas de gestão da 
qualidade e ajuste de referências ao Código de Ética 
da IFAC; o ITG 1000 que fala sobre as normas aplicá-
veis e modelos de plano de contas e demonstrações 
contábeis para microentidade e pequena empresa; a 
revisão de pronunciamentos técnicos n.º 21 que dis-
põe de Alterações decorrentes da emissão do CPC 
50 - Contratos de Seguro. O CFC também analisou a 
proposta de resolução sobre a alteração da Resolu-
ção CNE/CES n.º 10/2004 que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Ciências Contábeis, bacharelado; a revisão de pro-
nunciamentos técnicos CPC n.º 20; CTSP 01; e por 
fim, a revisão NBC 14 que altera o CTG 2002 que trata 
do laudo de avaliação emitido por contador.

Aprovação de normas 

Neste ano de 2022, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou diversas normas que fazem parte 
do dia a dia dos profissionais contábeis. Confira abaixo quais foram essas normas:

1. CTO 05 (R1) – Orientação aos auditores sobre as 
informações contidas no Relatório Demonstrativo 
Anual (RDA)

2. Revisão NBC 13 – Alterações com vigência para 
2023 

3. Revisão NBC 14 – Altera CTG 2002 – Laudo de 
Avaliação

4. Revisão NBC 15 - alterações decorrentes da edi-
ção das novas normas de gestão da qualidade e 
ajuste de referências ao Código de Ética da IFAC

5. Revisão NBC 16 – alterações decorrentes da 
emissão da NBC TG 50

6. CTSC 07 – Procedimentos Previamente Acorda-
dos exigidos pela Previc 

7. CTA 33 – Orientação para elaboração do relatório 
sobre o sistema de controles internos e descum-
primento de dispositivos legais e regulamentares 
em instituições financeiras

8. CTA 34 – Orientação aos auditores independen-
tes sobre auditoria das demonstrações contábeis 
consolidadas de acordo com IFRS das institui-
ções financeiras

9. ITG 2001 – Entidade Fechada de Previdência 
Complementar

10. Revisão NBC 17 - atualiza a Norma NBC PA 400 
(Independência), em virtude de alterações no Có-
digo de Ética do IESBA

11. CTO 08 – Orientação aos auditores independentes 
para os trabalhos de asseguração razoável de reli-
citação dos contratos de parcerias rodoviárias da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

12. CTO 07 – Asseguração de informações não finan-
ceiras no Relato Integrado (RI)

13. ITG 1000 – Normas aplicáveis e modelos de plano 
de contas e demonstrações contábeis para micro-
entidade e pequena empresa.E AQUISAIBA MAIS CLIQUE AQUI

https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-cto-05-r2-de-10-de-fevereiro-de-2022-381446421
https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-revisao-nbc-13-de-7-de-abril-de-2022-402960452
https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-revisao-nbc-14-de-7-de-abril-de-2022-405577605
https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-revisao-nbc-n-15-de-9-de-novembro-de-2022-447346312
https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-ctsc-07-de-7-de-abril-de-2022-394212658
https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-cta-33-de-19-de-julho-de-2022-421236962
https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-cta-34-de-18-de-agosto-de-2022-432302826
https://cfc.org.br/noticias/previc-solicita-ao-cfc-alteracoes-na-itg-2001/
https://in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-cto-n-8-de-9-de-novembro-de-2022-447345334
https://www.in.gov.br/web/dou/-/norma-brasileira-de-contabilidade-cto-n-7-de-7-de-abril-de-2022-394936031
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcfc.org.br%2Ftecnica%2Faudiencia-publica%2Faudiencias-encerradas%2F&data=05%7C01%7Ccristian.lisboa%40cfc.org.br%7C129d46f11d17494fc57f08dae4246466%7C2f5064183f354e7484b756d98e4d3dcc%7C0%7C0%7C638073142204991704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9jVgdcUDPxlcRYcLVZusxEfG%2FeUxAFhSRXKlZBwz4MI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcfc.org.br%2Ftecnica%2Faudiencia-publica%2F&data=05%7C01%7Ccristian.lisboa%40cfc.org.br%7C129d46f11d17494fc57f08dae4246466%7C2f5064183f354e7484b756d98e4d3dcc%7C0%7C0%7C638073142204991704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cT0vervg%2Bp0nTLnbRX3tkqQGF1s4M6vOFGyBt2KQN1g%3D&reserved=0
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Resolução que trata da Decore 
passa por mudanças

No dia 1º de junho, entrou em vigor a Resolução 
CFC n.º 1.662, de 19 de maio de 2022, que trata da 
Declaração Comprobatória de Percepção de Ren-
dimentos (Decore Eletrônica). A norma altera os 
parágrafos 2º e 3º do art. 2º, os Anexos I e II e as 
Notas 1, 4, 6 e 9 da Resolução CFC n.º 1.592, de 19 
de março de 2020. Entre as principais mudanças no 
documento, estão a remoção da obrigatoriedade da 
Certidão Negativa de Débito para a emissão do do-
cumento e a inserção da declaração de informações 
sobre ganhos de capital na venda de bens móveis, 
imóveis, participação societária e valores mobiliários 
no rol de natureza de rendimentos. Contudo, para a 
emissão da Decore, o interessado deve apresentar a 
Certidão de Habilitação Profissional.

CFC realiza campanha 
envolvendo a Decore

O CFC realizou, em 2022, uma campanha virtu-
al para proteger profissionais da contabilidade e 
Microempreendedores Individuais (MEI) contra golpes 
relacionados à Declaração Comprobatória de Per-
cepção de Rendimentos (Decore). A ação criminosa 
envolve o oferecimento de créditos, utilizando-se de 
nomes de bancos, a pequenos empresários median-
te a uma suposta emissão da “Decore registrada” ou 
da “Decore eletrônica do CFC”. Para isso, os golpistas 
informam o nome de um “escritório de contabilidade” 
para a emissão do documento. A empresa contábil ou 
contador, geralmente, existe, mas têm seus dados uti-
lizados ilegalmente. Para concluir o ato criminoso, é 
solicitado um pagamento para a emissão da Decore, 
via transferência ou PIX. Após o envio da quantia, a 
vítima não consegue contatar mais os indivíduos que 
vinham conversando com ela.

Vice-Presidência de Fiscalização, 
Ética e Disciplina desenvolve 
projeto em CRCs 

A Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina 
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) criou, no 
início do ano de 2022, a Gerência do Departamento de 
Inspetoria e Acompanhamento dos CRCs, responsável 
pelo projeto voltado para o acompanhamento, orien-
tação e assessoramento aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs), buscando auxiliar a obtenção de 
melhores resultados operacionais e agregar valor ao ge-
renciamento do setor de Fiscalização dessas entidades. 
O projeto é dividido em 5 etapas: visita do CFC a essas 
localidades, treinamento dos conselheiros e fiscais, 
reunião de encerramento com a Presidência do CRC, 
visita dos Regionais às reuniões da CAED/TSED no CFC 
e monitoramento (controle e avaliação) nos 12 meses 
seguintes à inspetoria. Dessa forma, equipes da Inspe-
toria Fiscal estiveram em 16 CRCs realizando ações 
educativas e esclarecendo dúvidas, de modo que as 
entidades se mantenham ainda mais preparadas para 
a realização das suas atividades fiscalizatórias.

Vice-Presidências de Fiscalização, Ética e Disciplina

SAIBA MAIS CLIQUE AQUISAIBA MAIS CLIQUE AQUI

https://cfc.org.br/noticias/nao-caia-no-golpe-saiba-como-a-decore-tem-sido-utilizada-em-golpes-para-contadores-e-mei/
https://cfc.org.br/noticias/alteracoes-na-decore-entram-em-vigor-nesta-quarta-feira-1o/
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E AQUI

75 mil pessoas participam das 
edições do Exame de Suficiência

Em 2022, foram realizadas as tradicionais duas 
edições anuais do Exame de Suficiência do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), sendo a primeira em 15 
de maio e a segunda em 18 de setembro. Ao todo, cerca 
de 75 mil candidatos participaram das provas este ano, 
que aconteceram em 118 cidades brasileiras de todo o 
território nacional. As avaliações foram objetivas e de 
múltipla escolha e na modalidade presencial. O exame 
é um dos requisitos para a obtenção de registro profis-
sional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Provas do EQT são  
aplicadas em todo o país

As provas do Exame 
de Qualificação Técnica 
(EQT) aconteceram em 
agosto. No conjunto das 
avaliações, estava a 23ª 
Edição do EQT para registro no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI). Esse certame é volta-
do para profissionais interessados a realizar atividades 
nas instituições autorizadas a funcionar pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), pelo Banco Central do 
Brasil (BCB), pelas Sociedades Supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelas 
Sociedades Supervisionadas pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc). Na 
ocasião, também ocorreu a 6ª Edição EQT para registro 
no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Essa avaliação 
é para aqueles que buscam atuar como peritos contá-
beis. As provas aconteceram na modalidade presencial 
em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal/DF.

Vice-Presidência de Registro

Resolução disciplina a emissão 
do Registro Profissional dos 
Técnicos em Contabilidade

No dia 3 de janeiro, entrou em vigor a Resolução 
CFC n.º 1.645/2021, que estabelece as regras para a 
emissão do Registro Profissional dos Técnicos em Con-
tabilidade. O normativo determina que o registro será 
fornecido, sem a exigência de aprovação em Exame de 
Suficiência, aos profissionais que concluíram o curso de 
Técnico em Contabilidade até 14 de junho de 2010. Para 
obter o documento, o interessado deve ir ao Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC) com jurisdição no local 
onde esteja o seu domicílio profissional. Contudo, é ne-
cessário que o solicitante tenha concluído o curso com 
a carga horária mínima estabelecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). Após ser registrado, será expedida 
Carteira de Identidade Profissional ao técnico em con-
tabilidade. O texto foi publicado em 17 de dezembro de 
2021 no Diário Oficial da União (DOU).

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Carteira de Identidade Profissional 
física volta a ser distribuída

No primeiro semestre de 2022, os profissionais 
da contabilidade puderam voltar a solicitar a Carteira 
de Identidade Profissional física. O documento nesse 
padrão ficou suspenso nos anos de 2020 e 2021 em 
função da pandemia da Covid-19 e das restrições 
impostas pela doença. Simultaneamente, o CFC 
precisava concluir o processo licitatório para a con-
tratação da empresa que faz a impressão da carteira. 
Atualmente, aqueles que desejam obter o documento 
devem seguir as orientações contidas nos sites dos 
Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) das 
suas jurisdições e pagar uma taxa no valor de R$40,00.

Carteira de Identidade Profissional 
digital é cada vez mais procurada

Lançada em 2019, a Carteira de Identidade Profis-
sional digital ganhou ainda mais adeptos em 2022. 
Gratuito, prático e seguro, o documento nesse forma-
to é uma tendência nacional, e o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) apoiou a sua disponibilização por 
oferecer mais opções e facilidades à classe contábil 
brasileira. Para os profissionais que já possuem a car-
teira física, a aquisição é mais rápida: basta realizar o 
donwload do app CRCDigital, já disponível nas platafor-
mas digitais (App Store e Play Store), inserir o CPF e 
utilizar a senha do Conselho Regional de Contabilida-
de (CRC) da jurisdição do interessado ou do Sistema 
on-line do CFC. Já aqueles que ainda não possuem o 
documento físico devem entrar em contato com o res-
pectivo CRC para a coleta dos dados e de imagem e, 
posteriormente, realizar o donwload do app CRCDigital.

Adesão ao CNAI PJ é 
fortalecida em 2022

Regulamentado pela Resolução CFC n.º 1.575, de 
2019, o Cadastro Nacional de Auditores Independen-
tes (CNAI) – Pessoa Jurídica, do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), vem ganhando mais adesões a 
cada ano. O CNAI PJ fecha o ano de 2022 com mais 
de 150 empresas de auditoria cadastradas, o que traz 
impactos positivos e segurança não apenas para a 
área, como para instituições governamentais e pri-
vadas ao contratarem serviços.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

https://cfc.org.br/noticias/exame-de-suficiencia-e-aplicado-em-mais-de-100-cidades-brasileiras/
https://cfc.org.br/noticias/exame-de-suficiencia-mais-de-33-mil-pessoas-realizaram-a-prova-neste-domingo-15/
https://cfc.org.br/noticias/cfc-finaliza-aplicacao-do-eqt-para-auditores-e-peritos-com-balanco-positivo/
https://cfc.org.br/noticias/versao-fisica-da-carteira-de-identidade-profissional-podera-ser-solicitada-a-partir-de-abril-deste-ano-2/
https://cfc.org.br/noticias/cfc-publica-resolucao-voltada-para-tecnicos-em-contabilidade/
https://cfc.org.br/noticias/carteira-digital-gratuidade-e-seguranca-aceleram-adesao-ao-formato-digital/
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Novo Manual de Auditoria do 
Sistema CFC/CRCs é lançado 

O CFC publicou a 2ª edição do Manual de Auditoria 
do Sistema CFC/CRCs. O documento tem a finalida-
de de nortear as atividades desenvolvidas pelos 27 
Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O manual 
fortalece a governança nas entidades e, ao mesmo 
tempo, visa servir como base e modelo para a estrutu-
ração e o aprimoramento dos controles internos, além 
de orientar os gestores do sistema, em todos os níveis 
de atuação do Conselho e de seus Regionais. O exem-
plar possui também todo o processo de estrutura e de 
integração dos controles dos Sistema CFC/CRCs, bem 
como as atribuições da Vice-Presidência, da Câmara 
de Controle Interno e da Auditoria do CFC.

CFC implanta o eSocial

Seguindo o calendário do Governo federal, o Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC) implementou, 
em 2022, o eSocial. Simultaneamente, a entidade 
fez uma campanha interna com o objetivo 
de conscientizar os seus funcionários 
sobre a plataforma, a importância 
do cumprimento das obrigações 
trabalhistas e a necessidade de se 
manterem os dados atualizados nos 
sistemas da autarquia.

Plano de Logística Sustentável 
2022/2023 é lançado

Durante reunião Plenária realizada em junho, foi 
aprovada a Resolução CFC n.º 1.667, de 9 de junho de 
2022. O documento aprova a 3ª edição do Plano de Lo-
gística Sustentável (PLS), para o período 2022/2023. A 
iniciativa estabelece práticas de sustentabilidade e de 
racionalização dos gastos institucionais e dos proces-
sos administrativos. Desse modo, visa a uma atuação 
socioambiental em conformidade com as boas prá-
ticas sustentáveis e legislações específicas. O PLS 
foi instituído no CFC por meio da Resolução CFC n.º 
1.559, de 7 de fevereiro de 2019, e tem o objetivo de 
determinar a implantação e o contínuo aperfeiçoamen-
to de práticas de sustentabilidade dentro da entidade.

Plano de Contratação 
Anual do CFC otimiza recursos 
e aquisição de serviços

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) reali-
za, anualmente, a elaboração de um planejamento de 
suas aquisições e contratações, alinhado com o seu 
Planejamento Estratégico e amparado pelo orçamento 
anual previsto em seu Plano de Trabalho. Compete, 
então, à administração, estabelecer e propor objetivos 
estratégicos para que possam ser cumpridos de forma 
integral, organizada e premeditada, com o objetivo de 
otimizar os recursos empregados e de possibilitar um 
adequado estudo preliminar e uma prévia análise e 
tratamento dos riscos compreendidos nas contrata-
ções, de maneira que os processos de contratações 
sejam pautados pela eficácia, eficiência e efetividade. 
O Plano de Contratação Anual considera as diretrizes 
estabelecidas pela Instrução Normativa n.º 01, de 10 
de janeiro de 2019, do Ministério da Economia, reco-
mendações do Tribunal de Contas da União (TCU) e o 
planejamento das ações do CFC, conforme recursos 
previstos no Plano de Trabalho deste ano.

Vice-Presidências de Controle Interno e Administrativa

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2022/09/manual_auditoria_2022_FIM-1.pdf
https://cfc.org.br/plano-anual-de-contratacoes-2022/
https://cfc.org.br/plano-de-logistica-sustentavel/
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Internacional

Sustentabilidade

A sustentabilidade dominou as discussões da regu-
lação internacional da contabilidade em 2022; nesse 
sentido, a implementação do International Sustaina-
bility Standards Board (ISSB, na sigla em inglês) se 
apresenta como marco fundamental. O ISSB elabo-
rou as duas primeiras normas relacionadas ao tema, 
intituladas normas de Divulgação de Informações Fi-
nanceiras Relacionadas à Sustentabilidade (IFRS S1) e 
de Divulgação Relacionada ao Clima (IFRS S2).

Após a elaboração e a submissão de consulta pública 
desses normativos, espera-se agora a compilação das 
propostas recebidas para a concepção do texto final 
dessas normas. Simultaneamente a essas ações, as ins-
tituições internacionais de contabilidade debruçaram-se 
em promover a implementação dessas regras no mundo.

Para tanto, uma série de iniciativas foram imple-
mentadas e avalizadas, com destaque para as ações 
de interoperabilidade das normas com base em uma 
única linha a ser adotada mundialmente, a assegura-
ção da qualidade das informações de sustentabilidade 
e a obrigatoriedade do uso de análise de cenários rela-
cionados ao clima, entre outros fatores.

De acordo com o estudo intitulado “Diversificando 
o Talento Contábil Global: soluções acionáveis para o 
progresso” (em tradução livre), realizado em 2021 e pro-
movido pelo Institute of Management Accountants (IMA, 
na sigla em inglês), pela California Society of Certified 
Public Accountants (CalCPA, na sigla em inglês) e pela 
International Federation of Accountants (Ifac, na sigla 
em inglês), existe uma lacuna de diversidade na profis-
são contábil. Os resultados da pesquisa internacional 
indicam que diversidade, equidade e inclusão (DE&I) são 
inadequadas no local de trabalho – especificamente 
entre a liderança sênior –, confirmando, assim, a neces-
sidade de a profissão contábil mudar a forma como atrai, 
retém e promove pessoas talentosas.

O estudo abrangeu 39 países e foram entrevistados 
um total de 8.731 profissionais da contabilidade.

O trabalho propôs indicadores para monitorar e 
mensurar o progresso de DE&I, de forma consistente 
e comparável, e emitiu um apelo para que a profissão 
contábil global responda de maneira deliberada e colabo-
rativa, a fim de acelerar o avanço generalizado de DE&I. 
O relatório visou ainda apoiar as iniciativas de negócios 
sustentáveis, como o Pacto Global das Nações Unidas 
(UNGC) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e padrões de negócios sustentáveis semelhantes.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Ofertas de vagas de emprego 

A oferta de vagas nas instituições internacionais 
de contabilidade aumentou significativamente em 
2022, em virtude da abertura dos escritórios do Inter-
national Sustainability Standards Board (ISSB, na sigla 
em inglês) pelo mundo. Por essa razão, a Comunica-
ção Internacional passou a divulgar estas e outras 
oportunidades de vagas nos conselhos normativos 
internacionais, como forma de fomentar o interesse 
da classe contábil na regulação internacional. Como 
exemplo das vagas divulgadas, separamos a de as-
sistente executivo do vice-presidente do ISSB, cuja 
lotação prevista é Montreal, Quebec (Canadá). As 
oportunidades de vagas de emprego podem ser aces-
sadas no site da Comunicação Internacional do CFC.

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Diversidade,  
Equidade e  
Inclusão (DE&I)

https://cfc.org.br/noticias/internacional-issb-confirma-obrigatoriedade-do-uso-de-analise-de-cenarios-relacionados-ao-clima/
https://cfc.org.br/noticias/relatorio-baseado-em-serie-de-estudos-sobre-dei-propoe-acoes-para-a-melhoria-dessas-praticas-na-profissao-contabil/
https://cfc.org.br/noticias/internacional-ifrs-abre-vaga-para-o-cargo-de-assistente-executivo-do-vice-presidente-do-issb/
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Normas Internacionais

Ao longo de 2022, a regulação internacional da con-
tabilidade propôs uma série de iniciativas voltadas à 
melhoria da atividade contábil. Entre as iniciativas, 
ressaltamos o lançamento do Manual do Código Inter-
nacional de Ética para contadores e a publicação para 
apoiar as pequenas e médias empresas na adoção de 
normas de Gestão de Qualidade do IAASB.

Em relação à melhoria das informações con-
tábeis, elencamos como as principais ações: as 
modificações na IFRS 16, que alteram requisitos para 
transações de venda e leaseback; a mudança nas 
IAS 1 – Presentation of Financial Statements, que 
otimizaram as informações divulgadas por empre-
sas sobre dívidas de longo prazo com covenants; e 
a manutenção da abordagem de impairment para re-
conhecimento e mensuração do ágio por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill). O destaque dessas 
melhorias implementadas pela regulação, porém, são 
as propostas de atualização das Normas Contábeis 
para Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Internacional

Representatividade em 
organismos internacionais

As mudanças de membros nos conselhos das ins-
tituições internacionais de contabilidade trouxeram 
grandes novidades em 2022. Além da eleição de Asmâa 
Resmouki para a presidência da International Federation 
of Accountants (Ifac, na sigla em inglês), primeira presi-
dente vinda da região África-Oriente Médio e a terceira 
mulher a presidir a instituição, também tivemos a no-
meação de quatro brasileiros. São eles: 

 � Patrick Matos, diretor de Contabilidade Técnica da 
Natura & Co. – nomeado para o Fórum Global de 
Preparadores; 

 � Francisco A. M. Sant’Anna, presidente do Conselho 
de Administração do Instituto de Auditoria Inde-
pendente do Brasil (Ibracon), sócio líder da firma 
de auditoria Deloitte, e auditor independente com 
mais de 35 anos na atividade – eleito como mem-
bro do novo Conselho da Ifac; 

 � contador José Luiz Ribeiro de Carvalho – nomea-
do como representante do CFC na presidência do 
Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas 
de Información Financiera (Glenif), com mandato 
até novembro de 2024; e 

 � contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim – elei-
ta para a presidência do Comitê de Integração 
Latino Europa-América (Cilea). 

Maria Clara repete o ineditismo de ser a primei-
ra mulher a presidir uma instituição de contabilidade, 
assim como o fez na Associação Interamericana de 
Contabilidade (AIC), no CFC, na Fundação Brasileira de 
Contabilidade (FBC) e no Conselho Regional de Contabi-
lidade de Alagoas (CRCAL).

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI

Maria Clara Bugarim é eleita presidente do 
Cilea e repete ineditismo de atuação feminina.

José Luiz Ribeiro de Carvalho assume 
gestão do Glenif nos próximos dois anos.

Francisco A. M. Sant’Anna é nomeado  
para o Fórum Global de Preparadores.

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/10/iasb-amends-accounting-standard-to-improve-information-about-long-term-debt-with-covenants
https://cfc.org.br/noticias/iasb-publica-propostas-para-atualizar-normas-contabeis-para-pmes/
https://cfc.org.br/noticias/internacional-maria-clara-bugarim-se-torna-primeira-mulher-a-presidir-o-cilea/
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Jornalistas de todos os CRCs se 
reuniram no CFC para o 2º Enac

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) foi sede do 
2ª Encontro Nacional dos Assessores de Comunicação 
do Sistema CFC/CRCs (Enac 2022). Durante o encontro, 
os jornalistas participaram de uma ampla programação 
sobre pautas pertinentes à classe contábil segmentados 
para os diversos segmentos e atuações da comunicação 
social. O evento foi conduzido pela Coordenadoria de Co-
municação (CCOM) do CFC e contou com palestras e 
painéis interativos. Na ocasião, os profissionais puderam 
compartilhar seus conhecimentos e falar sobre a impor-
tância da Governança no Sistema CFC/CRCs.

RBC tem edição especial 
sobre educação financeira 
e sustentabilidade

Neste ano de 2022, seis edições da Revista Brasi-
leira de Contabilidade (RBC) foram publicadas, com 
destaque para a revista especial de número 257, que 
mostrou reportagem sobre “Educação Financeira 
como impulso para o desenvolvimento sustentável”. 
Ela foi lançada durante o 5º Encontro Nacional de Jo-
vens Lideranças Contábeis (ENJLC), em outubro, em 
que os participantes puderam conferir em primeira 
mão as reportagens e artigos especiais. Todas as edi-
ções tiveram chamadas de trabalhos e submissões 
de artigos técnico-contábeis, que transmitem estudos 
e experiências profissionais. Além da edição especial, 
as revistas deste ano trouxeram reportagens especiais 
sobre: Aécio Dantas assume a Presidência do Conse-
lho Federal de Contabilidade; Relato Integrado: um 
caminho para o desenvolvimento sustentável e para o 
fortalecimento da transparência; Maria Clara Bugarim 
fala sobre a reforma curricular do curso de Ciências 
Contábeis; Qual perfil o mercado espera dos profissio-
nais da contabilidade; e sobre o prêmio Olivio Koliver 
e sustentabilidade.

Estastísticas de Comunicação Social

SAIBA MAIS CLIQUE AQUI
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https://cfc.org.br/noticias/cfc-recebe-jornalistas-de-todos-os-crcs-para-realizacao-do-2o-enac/
https://cfc.org.br/noticias/revista-brasileira-de-contabilidade-tera-destaque-especial-no-5-enjlc/
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