
 

GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

GA ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GA/NBC TSP – CFC 
 

 
Data: 2, 3 e 4 de fevereiro de 2021 
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) – 04/02 
24. Fabio Soares (Convidado/STN) – 04/02 
25. Cesar Tiburcio (Convidado/UNB) – 04/02 
26. Roberto Dornelas (Convidado/STN) – 04/02 

 

 

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  

1.2.4 Parceria IBRACON/CFC/STN  

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

2 
Projeto de Chamada  para Trabalhos   Atualizar o andamento do projeto de chamada  para 
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Acadêmicos 

Responsável: Ricardo Rocha 

trabalhos acadêmicos em parceria com a  RBC. 

3 

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. 

4 

Workshop de troca de  experiências 

sobre a  implantação das NBC  TSP 

Responsáveis: Felipe  Bittencourt e 

Leonardo 

Apresentar o projeto final, definir estratégia de  

divulgação do evento e alinhar os pontos ainda  

pendentes. 

5 

Guias de Implementação das  NBC 
TSP 
 
Responsável: Lucy Freitas  
Colaboradores: Janyluce/Manoel Roque 

Apresentação da versão atualizada da minuta da  
primeira guia em formato de orientação técnica. 

6 

NBC TSP 30 – Instrumentos 

Financeiros: Apresentação / IPSAS  28 

– Financial Instruments: Presentation  

Relator: Mazerine 

Revisores: Flávio Rocha/ Renato Pucci 

 
Etapa 2 – Apresentação da segunda minuta de  NBC 
TSP convergida. 

7 

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

 

Etapa 2 – Apresentação da segunda minuta de  NBC 

TSP convergida. 

8 

Reporte dos trabalhos  do IPSASB  

Responsável: Patrícia  Varela 

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

9 

NBC TSP 32 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração (Contabilidade de Hedge) 
- Aplicação  Residual / IPSAS 29 – 
Financial Instruments:  Recognition and 
Measurement 

Relator: Renato Usier  
 

Etapa 2 – Apresentação da segunda minuta de  NBC 
TSP convergida. 
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Revisores: Bruno Dias/Lucy 

10 

NBC TSP 33 – Instrumentos 
Financeiros: Divulgação/ IPSAS 30 – 
Financial Instruments: Disclosures  
 
Relator: Heriberto 
Revisores: Jorge Carvalho / Leonardo 

 
Será discutida nova composição da relatoria e  revisão 
da norma. 

11 

NBC TSP de Informação de Custos  

(substituição da NBC T 16.11)  

Responsável: Rosilene Souza 

 
Apresentação da M8 - Versão com as  adequações 
propostas pelo GA na M7 e que  será objeto de 
audiência pública. 

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 

O Sr Idésio iniciou a reunião agradecendo a participação de todos, falando dos desafios 
do ano de 2021 para o GA e do cenário politico e econômico do Brasil e do mundo. Falou 
ainda, do cenário da pandemia. Reforçou a relevância do trabalho do Grupo e destacou 
a dedicação e compromisso do Sr. Renato Pucci. Aproveitou a oportunidade para 
destacar o empenho dos Srs. Luis Carlos e Felipe Bastos. Comentou sobre a distribuição 
da Pauta e das normas previstas para o desenvolvimento nesses três dias de reunião. O 
Sr. Idésio comentou sobre o fim do seu mandato no CFC que termina ao final do ano, 
mas ressaltou que tem certeza de que o trabalho do grupo vai além da participação 
individual. A Sra. Gildenora destacou a importancia do vice-presidente da câmara técnica 
no processo de desenvolvimento do GA, destacou também a motivação dos membros 
em participar e desenvolver os trabalhos do grupo. Falou ainda das entregas das normas 
de instrumentos financeiros que são longas e complexas. Falou da aprovação do rol de 
fontes e das mudanças que ocorrerão no SIAFI e nos sistemas dos entes da Federação, 
manifestou sua satisfação em poder compartilhar essa informação com os membros do 
GA e ressaltou como uma grande vitória para a contabilidade pública. 

A Sra. Gildenora questionou se alguém teria alguma sugestão para alteração da ata da 
última reunião. A Sra. Patricia pontuou que achava prudente duas pequenas alterações e 
assim passou a detalhar os ajustes. Nada mais apresentado, a ata foi aprovada. 

A Sra. Gildenora questionou sobre o trâmite do Regimento Interno (RI) do GA e o Sr. 
Leonardo informou que foi apresentado na última reunião da Câmara Técnica do CFC e 
lembrou que o Vice-presidente, Idésio, havia sugerido encaminhar ao setor jurídico do 
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CFC. O Sr. Felipe Bastos informou que o setor jurídico não havia se posicionado e que a 
análise ocorreria em breve. A Sra. Gildenora reforçou a importância da aprovação do RI, 
pois seria um divisor no trâmite dos trabalhos e na independência dos membros. O Sr. 
Idésio informou que será dado segmento ao processo de aprovação. 

Quanto ao status de atualização do portal voltado às atividades do GA foi informado que 
está sendo atualizado; todavia o Sr. Idésio sugeriu que houvesse maior brevidade e que 
o Grupo fosse informado do status atual. 

A Sra. Gildenora informou que Sr. Janilson estava trabalhando na proposta de avaliação 
periódica dos membros do grupo. O Sr. Janilson informou que recebeu algumas 
contribuições e devolveu ao grupo o documento com as incorporações sugeridas; disse 
ainda, que acredita que agora falta apenas a implementação, tendo sido aprovado pelo 
grupo. A Sra. Gildenora sugeriu que as questões relacionadas aos prazos e ao início das 
avaliações devam ser pautadas para a próxima reunião com o objetivo de iniciar o 
processo. O Sr. Renato Pucci comentou que o tema será pautado na próxima reunião. 

A Sra. Gildenora solicitou que fossem apresentadas as datas e prazos da parceria 
IBRACON/CFC/STN na capacitação das NBC TSP. O Sr. Renato Pucci disse que houve 
uma reunião no dia 18 de janeiro e passou a detalhar como foi pensado o seminário, 
contou ainda com o apoio do Sr. Ayres para a apresentação do desenho do treinamento. 
O Sr. Renato Pucci questionou se haveria interesse dos relatores e revisores das normas 
para participação no projeto. Foi dito que o público alvo é de fato o profissional da 
contabilidade e a inscrição deve ser gratuita. O Sr. Ayres se comprometeu em 
encaminhar ao grupo a grade atual com as oficinas já definidas. 

A Sra. Gildenora perguntou qual a data da próxima reunião do grupo. O Sr. Renato Pucci 
disse que será de 9 a 11 de março e aproveitou para falar sobre as oficinas da 
SECOFEM, que também ocorrerão em março de 2021.  

 
2. Projeto de Chamada  para Trabalhos Acadêmicos 

 
O Sr. Ricardo Rocha contextualizou o projeto e ressaltou que contou com o apoio da Sra. 
Patrícia. Comentou ainda como foi que ocorreu a eleição da Revista Brasileira de 
Contabilidade (RBC). Apresentou como será a chamada e o formato, apresentou ainda 
os prazos e datas e os envolvidos inicialmente no projeto. Ressaltou que os prazos são 
curtos e a previsão de publicação será em outubro de 2021. Destacou também que a 
expectativa de publicação é de seis artigos, a serem inseridos em um número especial 
da Revista Brasileira de Contabilidade. Detalhou ainda os principais tópicos na 
divulgação. A Sra. Gildenora destacou que os trabalhos serão publicados em uma edição 
especial de comemoração da revista.  
 

3. Plano de Fiscalização dos Profissionais da Contabilidade Atuantes no Setor 

Público 

A Sra. Gildenora pediu para que o Sr. Jorge apresentasse o andamento do projeto. O Sr. 

Jorge demonstrou seu sentimento em relação ao andamento do plano, dado que a 
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sugestão de redesenho do projeto não estava compatível com o plano inicial. 

Acrescentou ainda, que o objetivo do projeto é analisar situações complexas que 

poderiam ser desvirtuadas propositalmente em função de desejos pontuais. Falou do 

receio de não haver uma verificação consistente e que haja divulgação de informações 

intencionalmente equivocadas. A Sra Gildenora se diz também desapontada com a 

mudança no entendimento do setor de fiscalização do CFC. A Sra. Gildenora disse que o 

entendimento inicial seria dar apoio ao profissional com a educação continuada e 

fiscalização dos profissionais. O Sr. Antonio Carlos compartilhou sua experiência como 

fiscal do CRCPA e expôs as limitações das atividades e dos CRCs nas fiscalizações. 

Apresentou sua satisfação com o projeto, mas acredita que diante do cenário atual o 

Sistema CFC/CRCs não reúne condições para a efetiva fiscalização. O Sr. idésio propôs 

a elaboração de um e-mail contextualizando o cenário para levar ao Presidente Zulmir 

para decidir os próximos passos desse projeto. O Sr. Jorge se comprometeu em realizar 

a minuta do documento. A Sra. Janyluce destacou que no CRCES já foi iniciado embrião 

de um projeto semelhante e sugeriu a manutenção do plano com um formato de médio e 

longo prazo e talvez alterar o nome e foco de fiscalização para orientação, pois o 

aprimoramento das atividades no setor público é necessário. A Sra. Gildenora ressaltou 

que o acordo de cooperação firmado entre o CFC e Tesouro Nacional tem a previsão de 

envio de insumos para fiscalização junto aos profissionais de contabilidade que atuam na 

contabilidade pública. Destacou que por isso o GA tem essa proposta. O Sr. Leonardo 

destacou o previsto no DL 9.295/46 quanto à fiscalização, reforçando a necessidade de 

fiscalização do profissional de contabilidade tanto do setor privado quando do setor 

público e por isso entende que a abordagem do fiscalização para o setor público é de 

suma importância. 

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

O Sr. Felipe Bittencourt deu início à apresentação compartilhando o roteiro do 1º 

workshop CASP. Questionou sobre a previsão de um público de 200 (duzentos) 

participantes. Houve a sugestão de que os convites sejam feitos aos contadores em 

geral. O Sr. Idésio sugeriu a avaliação de não limitar o número de participantes e foi 

alterado para 500 vagas. A Sra. Gildenora questionou se a data inicial não estaria muito 

próxima. O Sr. Renato Pucci apresentou as disponilidades no calendário. Concluiu-se 

que os convites devem ser feitos ao público em geral. Foi passado o detalhamento do 

roteiro inclusive com os possíveis palestrantes, moderadores e demais envolvidos e ficou 

acertada a data de 7 a 9 de junho de 2021. 

5. Guias de Implementação das  NBC TSP 
 
A Sra. Lucy Freitas apresentou a minuta de orientação técnica das guias de 
implementação, apresentando um escopo do trabalho e mostrando a divisão em duas 
partes, sendo a primeira chamada de introdução e a outra de orientação e para esse 
primeiro momento foi utilizada a NBC TSP 01 e 03. Passou aos pormenores, detalhando 
as principais questões que identificou necessárias e apresentando algumas contribuições 
recebidas. Após a apresentação da minuta e considerando as contribuições recebidas, o 
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GA deliberou pela realização de nova discussão acerca do tipo de documento a ser 
utilizado elaborado se seria Orientação Técnica ou Interpretação Técnica.  
 

6. NBC TSP 30 – Instrumentos Financeiros: Apresentação 
 
O Sr. Mazerine fez um breve relato da discussão sobre a norma da reunião anterior e 
deu continuidade na apresentação da norma, inclusive abrindo espaço para discussão e 
escolha de melhores expressões para a tradução da norma original. O Sr. Janilson, a 
Sra. Patrícia e o Sr. Heriberto fizeram contribuições em relação ao texto e fomentaram a 
discussão para melhor entendimento da norma. A norma segue para análise dos demais 
pontos na minuta 3 (M3) da norma convergida. 
 

7. NBC TSP 31 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração  

O Sr. Janilson apresentou a norma e alguns pontos que, em seu entendimento, havia a 
necessidade de um consenso. Apresentou ao grupo e solicitou a discussão para 
equalizar o entendimento dos membros. O Sr. Janilson ainda informou que irá 
disponibilizar o arquivo para avaliação do texto pelos compontentes do grupo e que para 
finalizar os pormenores a discussão ficará para a versão M3. 
 

8. Reporte dos trabalhos do IPSASB 
 
A Sra. Patrícia apresentou informações sobre o andamento dos projetos do IPSASB na 

reunião de dezembro de 2020, dando destaque à aprovação inicial dos Exposure Drafts 

referentes à Estrutura Conceitual, Mensuração, Ativo Imobilizado (Heritage e 

Infraestrutura) e aprovação final do Exposure Draft referente a Leases. Também 

mencionou que o Plano de Trabalho do IPSASB será revisado em 2021, com a inclusão 

de dois novos projetos de alinhamento com a IFRS 8 – Operating Segments e com a IAS 

26, Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. Em relação a esta última 

norma, a Sra. Gildenora sugeriu que fosse avaliada a aposentadoria dos civis e militares. 

Em relação à resposta às consultas públicas referentes aos ED 70 a 72, a Sra. Patrícia 

destacou que serão objeto da reunião de março. Ainda em relação ao plano de trabalho, 

está prevista uma consulta aos constituintes sobre a revisão de meio do período do 

Planejamento Estratégico e Plano de Trabalho com a possiblidade de incorporação de 

novos projetos específicos do setor público. 

Sobre a coordenação das respostas às consultas do IPSASB, a Sra. Patrícia apresentou 

a listagem das consultas que estão ou serão abertas, os responsáveis pela elaboração 

das respostas e o prazo fixado ou previsto para envio das respostas. A sugestão foi de o 

conteúdo das consultas serem apresentados em, ao menos, duas reuniões: uma para 

apresentação dos principais pontos da consulta e outra para discutir uma versão 

preliminar das respostas antes da finalização para envio pelo CFC. O GA concordou com 

a sugestão apresentada, mas o Sr. Renato Pucci manifestou a sua preocupação com a 

viabilidade, dado o número de horas reduzido das reuniões como consequência do 

período de pandemia. A sugestão foi aumentar o número de períodos da reunião, cuja 

realização não deveria ser em dias consecutivos. O Sr. Renato Pucci irá propor nova 
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agenda de reunião a ser enviada por e-mail para que o grupo possa opinar. A Sra. 

Rosilene sugeriu o modelo utilizado para a norma de custos que seria a separação em 

grupos e contar com o apoio de especialistas, de forma descentralizada, o que foi 

acatado pelo grupo. Ainda sobre as consultas públicas, a Sra. Rosilene irá compor o 

grupo responsável pela consulta dos EDs sobre Estrutura Conceitual e Mensuração e o 

Sr. Renato Usier sobre Leases. O Sr. Ayres será responsável pela revisão do texto em 

inglês a ser enviado para o IPSASB, sendo necessário, para isso, que a minuta seja 

enviada com antecedência para ele.   

Especificamente sobre o ED 74 – Borrowing costs, a Sra. Patrícia destacou que não 

seria possível seguir a sistemática sugerida porque o prazo final para envio é 

01/03/2021. Sendo assim, a decisão foi pela discussão prévia entre ela e o Sr. Antônio 

Carlos e o envio de uma prévia da resposta para o grupo opinar.  

 

A Sra Patricia discorreu sobre o comentário do Sr. Ian, IPSASB Chair, em um evento na 
UnB onde elogiou a participação do Brasil no Comitê em especial a participação do Sr. 
Leonardo e a sua própria. Também destacou os desafios enfrentados e agradeceu o 
apoio fundamental de todo o GA.  A Sra. Gildenora destacou os elogios atribuídos pelo 
Sr. Ian na participação no board do IPSASB  Sr. Leonardo e pela Sra. Patrícia. 
Aproveitou para agradecer, também, o apoio do Sr. Ayres. A Sra. Gildenora parabenizou 
o desempenho de todos no IPSASB.   
 

9. NBC TSP 32 – Instrumentos Financeiros:   Reconhecimento e Mensuração 

(Contabilidade de Hedge) - Aplicação  Residual  

O Sr. Renato Usier iniciou sua fala agradecendo o apoio do Sr. Mazerine, da Sra. Lucy e 

do Sr. Bruno Dias; passou a apresentar suas considerações advindas das sugestões 

recebidas. Apresentou ao grupo algumas alternativas para o melhor entendimento de 

expressões do texto original em inglês. Portanto, algumas expressões ficaram para ser 

avaliadas novamente na versão M3. O Sr. Leonardo sugeriu que não houvesse 

renumeração dos itens da norma, o que foi acatado por todos.  

10. NBC TSP 33 - Instrumentos Financeiros: Divulgação 

Nesse momento da reunião foi definido como relator da norma o Sr. Manoel Roque, 
tendo como revisores os Srs. Heriberto, Leonardo e Jorge Carvalho. Os responsáveis 
apresentarão os avanços em relação à norma, que voltará a ser discutida na reunião de 
março/2021, na versão da minuta 3. 
 

11. NBC TSP de Informação de Custos  (substituição da NBC T 16.11) 
  

A Sra. Rosilene Souza iniciou falando que contará com a participação dos Srs. Fabio 
Soares, Roberto Dornelas, Giuliano Cardoso e do professor César Tiburcio. 
A Sra. Rosilene compartilhou a norma e disse que na próxima reunião (março) já será 
apresentada a versão final para audiência pública. O Sr. Roberto Dornelas apresentou a 
norma com as sugestões advindas das últimas duas reuniões, em especial dos 



 

GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

ASSINATURAS 

Idésio Coelho da Silva Júnior  

Gildenora Batista Dantas Milhomem  

Renato Perez Pucci  

Leonardo Silveira do Nascimento  

Antonio Carlos S. F. Junior  

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  

professores César Tiburcio e Wellington Rocha. 
 

12. Acompanhamento do Plano Estratégico e Encaminhamentos do Projeto de 
Convergência   

 
O Sr. Renato Pucci apresentou o andamento do plano estratégico do GA, demonstrando 
as macroações. Houve a sugestão de inclusão de mais um período para a reunião do 
GA. Ficou definido que os relatores e revisores fariam reuniões entre eles para trazer 
para a reunião ordinária apenas os principais pontos. O Sr. Janilson sugeriu 4 dias, 
sendo dois dias em uma semanas, apenas pela manha e outros dois, pela manhã em 
outra semana. O Sr. Renato Pucci ficou de avaliar e compartilhar com os membros para 
decisão do grupo. 
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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  

 


