GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GA/NBC TSP – CFC

Data: 6 e 7 de maio de 2020
Local: Videoconferência –
ferramenta Zoom

Participantes:
1. Idésio da Silva Coelho Júnior
2. Gildenora Batista Dantas Milhomem
3. Leonardo Silveira do Nascimento
4. Ayres Fernandes da Silva Moura
5. Bruno Pires Dias
6. Felipe Severo Bittencourt
7. Flávio George Rocha
8. Gilvan da Silva Dantas
9. Heriberto Henrique Vilela do Nascimento
10. Janilson Antônio da Silva Suzart
11. Lucy Fátima de Assis Freitas
12. Jorge Pinto de Carvalho Júnior
13. Mazerine Henrique Cruz Lima
14. Patrícia Siqueira Varela
15. Renato da Costa Usier
16. Renato Perez Pucci
17. Ricardo Rocha de Azevedo
18. Rosilene Oliveira de Souza
19. Felipe Gonçalves Bastos
20. Luís Quevedo (STN)
Ausente:
1. Eder Sousa Vogado

ASSUNTOS DA PAUTA
1.1 Abertura e apresentação de eventuais ajustes na
ata anterior e apresentação da pauta
1.2 Status de assuntos relevantes ao GA
1

Abertura, Aprovação da ata da
reunião anterior, apresentação da
pauta e assuntos gerais

1.2.1 Informes das normas em audiência
1.2.2 Reporte sobre os últimos eventos ocorridos
(EGP/SECOFEM, Seminários, Congressos etc)
1.2.3 Demais assuntos gerais e acompanhamento do
calendário do GA/NBC TSP
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NBC TSP 31 – Instrumentos
Financeiros / IPSAS 41 – Financial
Instruments
Relatores: Ayres Moura / Patrícia Varela

3

4

Revisores: Ricardo / Janilson
NBC TSP 32 – Instrumentos
Financeiros: Apresentação / IPSAS 30
– Financial Instruments: Presentation

Etapa 1 – Apresentação de aspectos gerais acerca da
IPSAS e da primeira minuta da norma.
Projeto 1.1: Propor Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)

Relator: Mazerine Cruz

Etapa 1 – Apresentação de aspectos gerais acerca da
IPSAS e da primeira minuta da norma.

Revisores: Renato Pucci / Flávio
NBC TSP 33 – Instrumentos
Financeiros: Divulgação / IPSAS 28 –
Financial Instruments: Disclosures

Projeto 1.1: Propor Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)

Relator: Heriberto Nascimento
Revisores: Leonardo / Jorge
Discussão geral sobre a estratégia de
convergência das NBCs TSP 31, 32 e
33

5

Projeto 1.1: Propor Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)

Encaminhamentos do Projeto de
convergência (releases 6 e 7)

Etapa 1 – Apresentação de aspectos gerais acerca da
IPSAS e da primeira minuta da norma.

Projeto
1.1:
Propor
Normas
Brasileiras
de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)
Discussão de aspectos gerais relacionados às normas
de instrumentos financeiros e apresentação de
encaminhamento do projeto de convergência

(Líder do projeto/atividade)
Atividade 3.4: Promover o VII Seminário Brasileiro de
Contabilidade e Custos Aplicados ao Setor Público
(SBCASP)

6

Planejamento e Alinhamento dos
Eventos de Capacitação para 2020

Atividade 3.5: Promover o Encontro de Gestores
Públicos (EGP) e a Semana Contábil e Fiscal par
Estados e Municípios (SECOFEM)
Atividade 3.6: Promover o Alinhamento Técnico e
Pedagógico (ATP)

7

Discussão sobre o formato dos eventos para o ano de
2020 e eventual discussão acerca dos materiais que
estão sendo produzidos
Projeto 2.1: Participar de consultas públicas do IPSASB
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Reporte dos trabalhos do IPSASB
(reunião de março/2020)

Apresentação das discussões, aprovações, status dos
projetos e encaminhamentos da última reunião do
IPSASB

Reportes do andamento e
encaminhamentos dos projetos/
atividades do Plano Estratégico

Breve reporte dos líderes de projeto/atividade acerca
dos trabalhos desenvolvidos e ações futuras (dos
projetos/atividades não pautados na reunião)

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE
DECISÕES
1. Abertura, apresentação da pauta e assuntos
gerais
Gildenora fez a abertura da reunião e agradeceu a
presença de todos.
Foi aprovada a Ata da 35ª reunião.
Felipe informou que as minutas das NBC TSP NBC
TSP 27 – Arrendamentos; NBC TSP 28 – Informações
por Segmento; NBC TSP 29 – Divulgação de
Informação Financeira do Setor Governo Geral; NBC
TSP 30 – Benefícios Sociais; foram colocadas em
audiência pública até 27/6/2020. Já foram recebidas
algumas contribuições.
Jorge solicitou divulgação da audiência pública das
minutas de normas, no âmbito dos Tribunais de Contas,
por meio do Instituto Rui Barbosa – IRB.
Gildenora fez um relato sobre a SECOFEM de Ribeirão
Preto. Informou que houve uma baixa nas adesões,
podendo que pode ter sido causada pelo início da
cobrança das inscrições de não contadores. Agradeceu
ao Ricardo Rocha pelo apoio pessoal fornecido aos
palestrantes e organizadores do evento. Ricardo relatou
acerca das dificuldades em realizar as inscrições, tendo
em vista os por causa dos trâmites em órgãos públicos,
o que impossibilitou uma maior participação de
interessados. Foi sugerido maior envolvimento dos
Tribunais de Contas no convite para esses eventos.
Leonardo relatou participação em evento realizado pelo
do CRCSC, junto com Flavio Rocha, no qual em que fez

GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
apresentação sobre Notas Normas Técnicas. Foi
questionado sobre um waiver para amenizar os efeitos
do limite de despesa de pessoal. Relatou sobre o
andamento do PLP 149/19 que foi alterado pelo
substitutivo PLP 39/20.
Felipe Bastos informou que o CFC indicou como
representantes da CTCONF: Patrícia Varela (titular) e
Lucy Freitas (suplente). Leonardo informou que na
próxima reunião será votado o Regimento Interno da
Câmara Técnica, oportunidade na qual será solicitado a
indicação de até 3 assessores técnicos por instituição,
ficando a sugestão que o CFC faça indicação de
integrantes do GA. Nessa oportunidade, deverá ser
incluído a previsão de até 3 assessores técnicos por
órgão, sendo sugerido ao CFC indicar membros do GA.
Idésio informou a decisão do CFC em suspender que
todos os eventos presenciais, enquanto durar a
pandemia. Na próxima plenária do CFC (14/5), será
definido se o Congresso Brasileiro de Contabilidade será
adiado para o ano que vem ou cancelado.

2.

NBC TSP 31 – Instrumentos Financeiros /
IPSAS 41 – Financial Instruments

Patricia Varela apresentou a minuta de NBC TSP 31 –
Instrumentos Financeiros / IPSAS 41 – Financial
Instruments. Ressaltou que a IPSAS 29 é citada na
parte do hedge accounting, precisa avaliar como que
fará nesses trechos. Levantou se precisará convergir o
Aplication Guidance. Discutidas as possibilidades de
reconhecimento de instrumentos financeiros. Ficou
definida a vigência para 1º de janeiro de 2022, podendo
ser reavalida a necessidade de ser mais postergada a
data da vigência.mas poderá ser reavaliado para
postergar.

3.

NBC TSP 32 – Instrumentos Financeiros:
Apresentação / IPSAS 30 – Financial
Instruments: Presentation

Mazerine fez apresentação sobre a minuta NBC TSP 32
– Instrumentos Financeiros: Apresentação / IPSAS 30 –
Financial Instruments: Presentation. Questionou se
deveria utilizar a versão do Handbook 2016 ou 2019. Em
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sua opinião, deveria ser adotada a de 2019. Entendeu,
também, que deve ser avaliada a inclusão do item 9A e
AG19. Foram discutidos, também ainda, o processo de
definição se um ativo ou passivo são ou não financeiros.
4.

NBC TSP 33 – Instrumentos Financeiros:
Divulgação / IPSAS 28 – Financial Instruments:
Disclosures

Heriberto apresentou a minuta da NBC TSP 33 –
Instrumentos Financeiros: Divulgação / IPSAS 28 –
Financial Instruments: Disclosures. Informou que a STN
fez um levantamento sobre possíveis efeitos no Balanço
Geral da União (BGU).
5.

Discussão geral sobre a estratégia de
convergência das NBCs TSP 31, 32 e 33.
Encaminhamentos do Projeto de convergência
(releases 6 e 7)

Ficou definida como pauta para a próxima reunião do
GA a continuação da discussão de Instrumentos
Financeiros e a primeira discussão da release 7 na
reunião de junho. Ayres sugeriu o convite de
especialistas em Instrumentos Financeiros para
esclarecer conceitos, ainda que seja um especialista da
área privada, dada a complexidade do assunto. Patrícia
conversou com o Profº Eduardo Flores da USP que se
prontificou a fazer a apresentação.
Houve consenso que o assunto de Instrumentos
Financeiros é complexo e que o grupo precisa discutir
melhor como será a adoção dessas normas.
Sugerido o levantamento de exemplos práticos como
títulos públicos para a próxima reunião para fazer um
enquadramento da norma. Jorge vai levantar o caso das
CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de
Construção) do Município de São Paulo, Lucy irá trazer
a securitização de créditos da dívida ativa do município
de Belo Horizonte. Leonardo irá buscar exemplos de
casos internacionais que também existam no Brasil, em
especial Suiça e Austrália. Janilson e Heriberto irão
buscar exemplos da União. Flávio irá buscar exemplos
de investimentos de RPPS por parte dos Estados. Os
casos serão apresentados na próxima reunião do GA.
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Leonardo esclareceu a importância de que todos
estudem e vejam casos práticos.
Foi discutida a necessidade de esclarecer apresentar a
aplicabilidade da norma. Sobre a questão de ativos
oriundos de créditos tributários, Janilson alertou que se
não for inserida uma nota de rodapé, por exemplo, não
haverá obrigação do ente reconhecer ajuste de perda
esperada. Esse assunto será discutido na próxima
reunião.
Após essa discussão, o GA poderá definir a versão de
qual Handbook deve ser adotada.
Ficou definida a renumeração das normas, ficando
assim:
NBC TSP 31 - IPSAS 28 – Instrumentos Financeiros:
Apresentação (Relator: Mazerine)
NBC TSP 32 - IPSAS 41 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e mensuração (Relatora: Patrícia)
NBC TSP 33 - IPSAS 29 – Instrumentos Financeiros:
Hedge (Relator: Ayres)
NBC TSP 34 - IPSAS 30 – Instrumentos Financeiros:
Divulgação (Relator: Heriberto)
Leonardo ressaltou que poderá haver renumeração,
caso não emita seja convergida norma convergida a
norma de Arrendamentos (IPSAS13/IAS 12).
Foi aberta a votação se as normas IPSAS 28, 29 e 30
devem ser alinhadas a qual Handbook, tendo a maioria
votado pelo ficando definido o de 2019.
Os membros do GA solicitaram a realização de um
curso in company sobre Instrumentos Financeiros.
Adicionalmente solictamOs membros do GA solicitaram
a tradução para o português de pelo menos os AGs das
normas sobre Instrumentos Financeiros.
6.

Planejamento e Alinhamento dos Eventos de
Capacitação para 2020

Leonardo informou que na semana anterior foi realizada
reunião com a participação dele e Gildenora pelo
Tesouro Nacional e do Presidente Zulmir, VPs Idésio e
Aécio, pelo CFC, para a definição em conjunto, CFC e
STN, da forma como serão realizados os eventos
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programados para 2020, diante da situação de
calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional
para o enfrentamento do Covid-19. Informou que como
encaminhamento da reunião ficou acordado que o
Tesouro Nacional apresentará uma proposta para
realização de uma SECOFEM no formato remoto.
Sendo assim, informou que fica inviabilizada a
realização de módulos simultâneos, então, será
necessário selecionar os módulos. O GA sugeriu
priorizar os mais procurados e alguns relacionados às
Normas Brasileiras de Contabilidade, como Estrutura
Conceitual.
O CFC já possui a ferramenta Zoom, no entanto, foram
sugeridas outras ferramentas que possuem recursos,
como GoogleMeet e StreamingYard.
Patrícia sugeriu a inclusão de atividades síncronas e
assíncronas, pois aulas demonstrativas muito longas
costumam ficar cansativas.
Discutida, também, a possibilidade de realizar a
SECOFEM em duas semanas ao invés de uma, com
oficinas na parte da manhã.
Sobre o SBCASP, foi discutida a possibilidade de ser
realizado presencialmente no 2º semestre ou de forma
virtual.
7.

Reporte dos trabalhos do IPSASB (reunião de
março/2020)

Patrícia relatou que uma das principais decisões é a
convergência da norma de arrendamento para a IFRS
16. Também foram discutidas: as alterações na
Estrutura Conceitual, norma de mensuração (custos de
transação) e os temas de heritage, recursos naturais
(divididos em três temas) e ativos não circulantes
mantidos para venda.
Informa que ingressou na task force para discussão de
recursos naturais. Não sabe ainda se será emitida
norma nesse sentido, pois a discussão ainda está em
fase inicial.
Retomou o assunto da Consulta de Receitas e
Despesas (ED 70 e 72).
Informou que foi circulado o convite para o research
fórum que será realizado virtualmente em 17 de junho.
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8.

Reportes do andamento e encaminhamentos
dos projetos/ atividades do Plano Estratégico

A próxima reunião ficou marcada para os dias 8, 9 e 10
de junho pela manhã.
Ficou definido que no dia 8 será discutida a minuta da
norma de custos. Serão convidados os professores
Welington Rocha da Fipecafi, César Tibúrcio da UnB e
Luis Cláudio da UFG, integrantes do grupo responsável
pela proposição.
No dia 9 de junho, a reunião será iniciada pela
apresentação do profº Eduardo Flores, com previsão de
100 min para apresentação e debate, sendo que
também será convidado a participar dos dois dias para
contribuir com os casos práticos que serão
apresentados pelos membros do GA.
Rosilene informou que a proposta da minuta da norma
de custo seja disponibilizada até o dia 20 de maio.
Na reunião de agosto, deve ser discutida a release que
está em audiência pública.
Foi reformulado o calendário adaptando eventos e
reuniões.
6 de maio
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7 de maio
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ASSINATURAS
Idésio Coelho da Silva Júnior
Gildenora Batista Dantas Milhomem
Leonardo Silveira do Nascimento
Ayres Fernandes da Silva Moura
Bruno Pires Dias
Eder Sousa Vogado
Felipe Severo Bittencourt
Flávio George Rocha
Gilvan da Silva Dantas

Ausente

GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
Heriberto Henrique Vilela do Nascimento
Janilson Antônio da Silva Suzart
Jorge Pinto de Carvalho Júnior
Lucy Fátima de Assis Freitas
Mazerine Henrique Cruz Lima
Patrícia Siqueira Varela
Renato da Costa Usier
Renato Perez Pucci
Ricardo Rocha de Azevedo
Rosilene Oliveira de Souza
Felipe Gonçalves Bastos

