
 

GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

GA ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GA/NBC TSP – CFC 
 

 
Data: 16, 17 e 18 de novembro 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. Antonio Carlos S. F. Junior 
6. Bruno Pires Dias  
7. Felipe Severo Bittencourt  
8. Flávio George Rocha 
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. Manuel Roque dos Santos Filho 
21. Janyluce Resende Gama 
22. Carlos Frederico Carvalho de Melo 
23. Giuliano Cardoso (Convidado/STN) – 18/11 
24. Fabio Soares (Convidado/STN) – 18/11 
25. Cesar Tiburcio (Convidado/UNB) – 18/11 
26. Roberto Melo (Convidado/STN) – 18/11 
27. Luiz Carlos (Convidado/STN) – 18/11 
28. Welington Rocha (Convidado/Fipecafi) – dia 18/11 
29. Edelcio Oliveira (Convidado/STN) – 18/11 

 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

1 

 
Abertura, Aprovação da ata da 
reunião anterior, apresentação da 
pauta e assuntos gerais 
 
Responsável: Coordenação e 
Membros do GA/NBC TSP 

1.1 Abertura e apresentação de eventuais ajustes na 
ata anterior e apresentação da pauta (5min). 

1.2 Status de assuntos relevantes ao GA (25min): 

1.2.1 Informes sobre trâmite do regimento interno   

1.2.2 Informes sobre o status do site do CFC 

1.2.3 Informes sobre o status do projeto de avaliação 
periódica dos membros 
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1.2.4 Projeto de chamada para trabalhos acadêmicos 

1.2.5 Apresentação do cronograma de eventos de 2021 

1.2.6 Parceria IBRACON/CFC/STN 

1.2.7 Demais assuntos gerais e acompanhamento do 
calendário do GA/NBC TSP 

2 

Discussão sobre a criação do CGF 

Responsável: Ricardo Rocha 

Apresentar pontos de discussão acerca dos 

projetos de lei relativos à criação do CGF. 

3 

Workshop de troca de experiências 

sobre a implantação das NBC TSP 

Responsáveis: Felipe Bittencourt e 

Leonardo 

A atividade prevê como meta a realização de, pelo, 

menos, um workshop por ano. A ideia é discutir a 

estratégia e decidir sobre a realização da edição de 

2021, com data proposta para final de fevereiro. 

4 

Guias de Implementação das NBC 

TSP 

Responsável: Lucy Freitas 

Apresentação da primeira minuta das guias em formato 

de orientação técnica. 

5 
Reporte dos trabalhos do IPSASB  
 
Responsável: Patrícia Varela  

Apresentação das discussões, aprovações, status dos 
projetos e encaminhamentos das últimas reuniões do 
IPSASB. 

6 

NBC TSP 30 – Instrumentos 

Financeiros: Apresentação / IPSAS 28 

– Financial Instruments: Presentation 

Relator: Mazerine 

Revisores: Flávio Rocha/Renato Pucci 

 
Etapa 1 – Apresentação de aspectos 
gerais acerca da IPSAS (em reunião do 
GA) e da minuta inicial da norma 

7 

NBC TSP 31 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração / IPSAS 41 – Financial 
Instruments 
 
Relator: Janilson Suzart 
Revisores: Ricardo Rocha/Ayres 

 

Etapa 1 – Apresentação de aspectos 

gerais acerca da IPSAS (em reunião do 

GA) e da minuta inicial da norma 

8 

Plano de Fiscalização dos 
Profissionais da Contabilidade 
Atuantes no Setor Público 

Responsável: Jorge Carvalho 

Discussão acerca da estratégia a ser adotada referente 
ao Plano de Fiscalização. 

9 NBC TSP de Informação de Custos 
Discussão da M7- Versão com as contribuições do 
questionário de validação do racional. 
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(substituição da  

NBC T 16.11) 

Relatora: Rosilene Souza 

10 

NBC TSP 32 – Instrumentos 
Financeiros: Hedge/ IPSAS 29 – 
Financial Instruments: Recognition and 
Measurement 
 
Relator: Renato Usier 
Revisores: Bruno Dias/Lucy 

 
Etapa 1 – Apresentação de aspectos 
gerais acerca da IPSAS (em reunião do 
GA) e da minuta inicial da norma de norma  

11 

NBC TSP 33 – Instrumentos 

Financeiros: Divulgação/ IPSAS 30 – 

Financial Instruments: Disclosures 

Responsável: Heriberto 

Revisores: Jorge/Leonardo 

 
Etapa 1 – Apresentação de aspectos 
gerais acerca da IPSAS (em reunião do 
GA) e da minuta inicial da norma 

12 

Acompanhamento dos Plano 

Estratégico e Encaminhamentos 

do Projeto de Convergência 

Responsável: Renato Pucci 

Acompanhamento e relato dos responsáveis sobre os 
projetos e atividades que não foram 
pautados na reunião. 
 
Apresentação dos prazos para os relatores das NBC 
TSP  

 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E TOMADA DE DECISÕES 

 

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

A Sra. Gildenora fez a abertura dando boas vindas a todos. Houve aprovação da Ata da reunião 
anterior com pequenos ajustes sugerido pelo Sr. Jorge.  

O Sr. Renato Pucci questionou sobre o Regimento Interno (RI) e o Sr. Carlos informou que o tema 
ainda náo foi apresentado em reunião da Camara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), mas que esta pautado para a próxima reunião, O Sr. Carlos aproveitou a oportunidade para 
ressaltar que o CFC ainda está recebendo os minicurriculos dos membros do GA. 

O Sr. Janilson falou sobre a minuta de projeto de avaliação periódica dos membros do GA. O Sr. 
Renato informou que reencaminhará ao grupo pedido de sugestões sobre o tema. 

O Sr. Ricardo falou sobre o projeto para trabalhos acadêmicos em casos práticos para publicação na 
Revista Brasilieira de Contabilidade (RBC) e falou que esteve em contato com a Sra. Jaqueline, 
responsável pela RBC. Informou ainda que houve uma boa recepção e que no ano de 2021 seria um 
bom momento pois a revista fará cinquenta anos sob a responsabilidade do CFC. O Sr. Ricardo 
apresentou um documento com o formato da chamada de trabalho que já está disponível no Drive do 
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GA para avaliação dos membros do grupo. 

Em relação ao cronograma de atividades/eventos para 2021, ficou decido que seria apresentado no 
último dia de reunião. 

O Sr. Renato Pucci falou sobre a parceria CFC, IBRACON e STN para que as normas brasileiras de 
contabilidade sejam divulgados e houve a sugestão do IBRACON de que houvesse cursos em 
módulos sobre as normas. O Sr. Renato comentou que o apoio dos membros do GA é muito 
importante. A Sra. Gildenora destacou a importância do projeto, pois o curso visa alcançar um público 
grande. O Sr. Ayres falou sobre o desenho da grade para o formato do curso, comentou ainda que já 
disponibilizou para avaliação do IBRACON. 

 
2. Pontos de discussão acerca dos projetos de lei relativos à criação do CGF 

 
O Sr. Ricardo apresentou o documento e seus comentários sobre o tema. A Sra Gildenora 
complementou que o Conselho de Gestão Fiscal (CGF) será inclusive responsável pela aprovação do 
MCASP. O Sr. Jorge apresentou seu receio em relação à adoção de padrões em função do porte do 
município. A Sra. Gildenora fez considerações sobre esse receio do Sr. Jorge apresentado o fluxo da 
implementação. 
 

3. Workshop de troca de experiências sobre a implantação das NBC TSP 

O Sr. Felipe Bittencourt expôs que seria importante a demonstração do diagnóstico dos estados e o do 

Ranking. o Sr. Renato Pucci falou sobre os critérios do ranking. A Sra. Gildenora propôs a apresentaão 

de um painel dos 3 primeiros. O Sr. Manuel sugeriu um formato que demonstre as melhores evoluções 

e ainda se dispôs a mobilizar os estados para apresentar um formato de apresentação. A Sra. Lucy 

questionou se seria apresentado algo semelhante para os municípios. O Sr. Renato destacou que 

seria importante lembrar que o foco da apresentação é  demonstrar também a evolução. A Sra 

Gildenora ressaltou que deve ser apresentado algo direcionado para os três destaques. O Sr. Felipe se 

comprometeu em fazer uma atualização e encaminhar para o grupo. 

4. Apresentação da primeira minuta das guias de implementação das NBC TSP em formato de 

orientação técnica 

A Sra. Lucy fez a apresentação das guias de implementação que de acordo com a decisão do  grupo 

será apresentado no formato de orientação, e assim passou a apresentar a minuta da orientação para 

a NBC TSP 03. A Sra. Janyluce acrescentou que com base em sua experiência existe uma carência 

muito grande dos profissionais para a execução das atividades e por isso acredita que os conceitos 

das normas não acrescentam tanto, mas que o fluxo das atividades seria bem útil. O Sr. Jorge expôs 

que, assim como a Sra. Janyluce, acredita que a associação entre a teoria e a pratica deve ser o 

principal norteador da orientação, mas sabe que é um grande desafio. A Sra. Gildenora sugeriu que as 

contribuições sejam encaminhadas para a Sra. Lucy até dia 4 de dezembro.  

 

5. Apresentação das discussões, aprovações, status dos projetos e encaminhamentos das 
últimas reuniões do IPSASB. 
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A Sra. Patricia fez um sucinto relato sobre as contribuições recebidas para as normas de receitas e 
despesas e informou ainda que o material está no Drive do GA. Falou também das próximas etapas e 
das próximas consultas a serem respondidas. 
Sugeriu a definição dos relatores para as próximas consultas. Falou que não se deve ficar atento 
apenas aos questionamentos e sugeriu a leitura de item por item da norma para criar massa crítica. O 
Sr. Renato Pucci ressaltou que o desafio que é a discussão mais aprofundada dos temas advindos do 
IPSASB e que o GA deve vai abrir mais espaço para essa discussão. O Sr. Heriberto questionou sobre 
o empenho em discussão nas contribuições mais relevantes. A Sra. Patricia informou que a partir de 
agora todas as consultas serão relevantes. O Sr. Antonio Carlos ficou responsável pela relatoria do ED 
74 - Custos de Empréstimos. 
 

6. NBC TSP 30 – Instrumentos Financeiros: Apresentação / IPSAS 28 – Financial Apresentação 
de aspectos gerais da Norma 
 

O Sr. Mazerine apresentou a M1 da NBC TSP 30 – Instrumentos Financeiros – Apresentação. 
Inicialmente fez uma contextualização da norma, oriunda da IPSAS 28. Informou ainda que 
compartilha de algumas informações contantes na NBC TG 39. Informou também que a norma está 
sob a ótica do emitente. Apresentou o alcance da norma, as definições, exemplos e aspectos 
polêmicos, de forma bem detalhada para que os novos membros possam entender o fluxo. Falou 
também sobre a tradução de termos muito específicos da norma. 
 

7. NBC TSP 31 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração / IPSAS 41 – 
Financial Apresentação de aspectos gerais acerca da norma 

 
O Sr. Janílson iniciou a apresentação da NBC TSP 31 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração. Apresentou uma visão geral, aspectos gerais e pontos críticos. Informou que se trata da 
segunda versão, que não revoga nenhuma norma, apresentando também sua inter-relação com outras 
IPSAS que tratam de instrumentos financeiros. A Sra. Patricia informou que os AGs fazem parte da 
norma, todavia o Sr. Janilson informou que não seria possível a conclusão com inclusão dos AGs. 
Apresentou também as especificidades para as traduções. 
 

8. Discussão acerca da estratégia a ser adotada referente ao Plano de Fiscalização 
 
A Sra. Gildenora apresentou esclarecimentos sobre os motivos que levaram a adoção dessa iniciativa. 
Explicou ainda que o propósito inicial da proposta era de promover a elevação da qualidade 
profissional e fazer com que o CFC pudesse promover a educação continuada dos profissionais e fez 
questão de esclarecer que o proposito não é de promover a  “caça às bruxas”, mas sim promover a 
implantação das novas normas e o crescimento do perfil do profissional voltado à contabilidade no 
setor público. O Sr. Jorge acrescentou ainda que o propósito do projeto está alinhado ao que disse a  
Sra. Gildenora. Complementou ainda que farão um redesenho na proposta inicial. O Sr. Idésio disse 
que não tem uma proposta desenhada, mas que na proposta apresentada há expresso um plano 
voltado à fiscalização. Explicou ainda que o profissional de contabilidade que trabalha no setor público 
será fiscalizado, explicou ainda que em processos que nitidamente há erro o profissional vai ser ouvido 
e passar por todo o rito processual. De todo modo, acha que o GA deve apresentar uma proposta. O 
Sr. Jorge comentou que fará uma nova proposta. A Sra. Gildenora alertou que o novo modelo deve ser 
focado na capacitação e desenvolvimento do profissional e não tratar de punição ou qualquer 
penalidade em função dos achados nas avaliações. Reforçou que o objetivo não  é penalizar, mas que 
os profissionais com equívocos devem ser alertados e treinados. 
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ASSINATURAS 

Idésio Coelho da Silva Júnior  

Gildenora Batista Dantas Milhomem  

Renato Perez Pucci  

Leonardo Silveira do Nascimento  

Antonio Carlos S. F. Junior  

 

9. NBC TSP de Informação de Custos (substituição da NBC T 16.11) 
 
A Sra. Rosilene conduziu a apresentação da norma e contou com a participação de Wellington Rocha, 

Cesar Tiburcio, Roberto Melo, Fabio Soares, Luiz Carlos, Edelcio Oliveira e Giuliano Cardoso. O tema 

foi amplamente discutido, todavia não foi possível concluir a discussão. A Sra. Gildenora sugeriu que 

fosse marcada ainda no mês de dezembro uma reunião extraordinária para continuar tratanto do tema. 

A Sra. Rosilene sugeriu o dia 4 de dezembro pela manhã. 

 

10. NBC TSP 32 – Instrumentos Financeiros: Hedge  
 
O Sr. Renato Usier conduziu a apresentação da NBC TSP 32 – Instrumentos Financeiros: Hedge. 

Aproveitou para informar que inicialmente estava prevista para ser a norma de número 33, todavia em 

função de ajuste na renumeração será a NBC TSP 32. Apresentou o contexto, a estrutura e fez alguns 

destaques para sua aplicação na administração pública. Após ampla discussão foi deliberado pelo 

grupo que os títulos das normas serão: NBC TSP 30 - Instrumentos Financeiros: Apresentação; NBC 

TSP 31 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; NBC TSP 32 - Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (Contabilidade de Hedge) - Aplicação Residual e NBC 

TSP 33 - Instrumentos Financeiros: Divulgações.  

11. NBC TSP 33 – Instrumentos Financeiros: Divulgações / IPSAS 30   
 
O Sr. Heriberto apresentou a minuta M1 da NBC TSP 33 – Instrumentos Financeiros: Divulgações, 
apresentando o conceito, estrutura, objetivo, alcance e as principais evidenciações. 
 

12. Acompanhamento do Plano Estratégico e Encaminhamentos do Projeto de Convergência   
 
O Sr. Renato Pucci compartilhou o calendário de atividades e eventos do CFC e STN para o ano 2021. 
Ficou acertado que a próxima reunião do GA (41º) será nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2021  e que o 
primeiro workshop do ano será nos dias 23 a 25 de fevereiro. O SBCASP ficou para novembro e não 
haverá reunião do GA em maio. O GA de agosto de 2021 ficou para os dias 24, 25 e 26. 
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Ayres Fernandes da Silva Moura  

Bruno Pires Dias  

Felipe Severo Bittencourt  

Flávio George Rocha  

Heriberto Henrique Vilela do Nascimento   

Janilson Antônio da Silva Suzart  

Janyluce Resende Gama  

Jorge Pinto de Carvalho Júnior  

Lucy Fátima de Assis Freitas  

Manuel Roque dos Santos Filho  

Mazerine Henrique Cruz Lima  

Patrícia Siqueira Varela  

Renato da Costa Usier  

Ricardo Rocha de Azevedo  

Rosilene Oliveira de Souza  

Felipe Gonçalves Bastos  

Carlos Frederico Carvalho de Melo  

 


