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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 Parceria IBRACON/CFC/STN 

1.2.3 Informes sobre o plano de fiscalização dos 
profissionais da contabilidade 
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1.2.4 Definição do novo cronograma 

1.2.5 Relatório final de consulta pública 

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

 

2 

Respostas às consultas do IPSASB – 

ED 75 - Leases 

Responsáveis: Ayres e Renato 
Usier 

Apresentação do ED 75 – Leases pelos responsáveis, 

contando com a participação do João Fonseca, Staff do 

IPSASB. 

3 

Discussão sobre os Projetos de Lei – 

CGF e PLP 295 

Apresentação de uma proposta do GA/CFC em relação 

aos projetos de lei do CGF e da nova Lei de Finanças a 

ser enviada ao CN, quando oportuno. 

4 

Guias de Implementação das NBC 

TSP 

Responsável: Lucy Freitas 

Apresentação da versão atualizada da minuta da 

primeira guia em formato de orientação técnica e 

definição dos pontos pendentes. 

5 

NBC TSP 30 – Instrumentos 
Financeiros: Apresentação / IPSAS 28 
– Financial Instruments: Presentation 
 
Relator: Mazerine 
Revisores: Flávio Rocha/Renato Pucci 

Etapa 3 – Revisão final e aprovação da minuta a ser 
submetida à audiência pública (em reunião do GA) 

6 

NBC TSP 31 – Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração / IPSAS 41 – Financial 

Instruments 

Relator: Janilson Suzart 

Revisores: Ricardo Rocha/Ayres 

 
Etapa 3 – Revisão final e aprovação da minuta a ser 
submetida à audiência pública (em reunião do GA) 

7 

NBC TSP de Informação de Custos 
(substituição da  
NBC T 16.11) 
 
Relatora: Rosilene Souza 

Audiência Pública – Aprovação da versão a ser objeto 

de audiência pública. 

8 

NBC TSP 32 – Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração (Contabilidade de Hedge) 

- Aplicação Residual / IPSAS 29 – 

Financial Instruments: Recognition and 

Etapa 3 – Revisão final e aprovação da minuta a ser 
submetida à audiência pública (em reunião do GA) 
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Measurement elator:  

Relator: Renato Usier 

Revisores: Bruno Dias/Lucy 

9 

NBC TSP 33 – Instrumentos 
Financeiros: Divulgação/ IPSAS 30 – 
Financial Instruments: Disclosures 
 
Responsável: Manuel Roque 
 

Revisores: Jorge/Leonardo 

Etapa 3 – Revisão final e aprovação da minuta a ser 
submetida à audiência pública (em reunião do GA) 

10 

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 Coelho deu início à reunião destacando os principais temas da ata e 
comentando que o Sr. João Fonseca (Staff do IPSASB) iria participar. O Sr. idésio 
comentou ainda que o plano de fiscalização dos profissionais de contabilidade do 
setor público será discutido no âmbito do Conselho Diretor do CFC e que na próxima 
reunião espera ter mais detalhes para compartilhar com os membros. A palavra foi 
passada ao Sr. Renato Pucci que questionou se algum dos membros teria algo a 
acrescentar à ata da última reunião; não houve acréscimo à ata e assim foi 
aprovada.   
 
O Sr. Renato Pucci questionou sobre o andamento do regimento interno do GA. O 
Sr. Leonardo e o Sr. Idésio apresentaram o andamento e informaram que o 
processo está em análise pela procuradoria Jurídica do CFC. 
 
O Sr. Renato informou que no último dia 3 houve o lançamento do evento fruto da 

parceria entre o IBRACON, CFC e STN. Informou ainda, que as inscrições se 
iniciarão no dia 12 de março. O Sr. Ayres comentou sobre o potencial volume de 
participantes e sobre a participação do IBRACON. 
 

2. Respostas às consultas do IPSASB – ED 75 - Leases 
 
O Sr. Renato Pucci deu início ao tema e boas vindas ao Sr. João Fonseca, staff do 
IPSASB. O Sr. Idésio agradeceu a participação do Sr. João Fonseca e pediu para 
que ele apresentasse um breve resumo da sua participação no IPSASB. O Sr. João 
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Fonseca agradeceu o convite e fez um breve relato de sua participação no IPSASB;  
um breve histórico das atividades do IPSASB e passou a apresentar o projeto de 
norma sobre o Exposure Draft 75, com a história do projeto, principais características, 
a contabilidade do locatário, do locador e sobre o Specific Matters for Comments do 
mesmo tema. O Sr. Renato agradeceu a apresentação e passou a palavra ao Sr. 
Ayres, juntamente com o Sr. Renato Usier. O Sr. Ayres também agradeceu a 
apresentação e informou que ele e o Sr. Renato Usier irão confeccionar as respostas. 
O Sr. Leonardo questionou sobre o prazo para as respostas à norma e o sr. João 
informou que é maio/2021. O Sr. Ricardo questionou sobre o tratamento dado a um 
terceiro participante no processo, que não é o locatário nem locador, mas apenas um 
usuário do bem. O Sr. João informou que nesse caso não entraria no escopo da 
norma de Leases, que possui as figuras do locador e do locatário. O Sr. Leonardo 
questionou sobre a relação entre o arrendador e o arrendatário e a taxa incremental; 
questionou ainda sobre as bases para conclusões e o Sr. João informou que as estas 
não são divulgadas ou replicadas, mas sugeriu aos reguladores a leitura do 
documento similar do IFRS. Passou-se a exercícios fictícios para fomentar a 
discussão dos pormenores da norma. A Sra. Lucy e o Sr. Flávio compartilharam suas 
experiências em relação ao tema. O Sr. Ayres informou que encaminhará os 
questionamentos aos membros do grupo para avaliação. 

 

3. Discussão sobre os Projetos de Lei – CGF e PLP 295 

O Sr. Ricardo passou os principais pontos e seus destaques relativos ao projeto de 

lei de finanças públicas, informou ainda que trouxe alguns itens de destaque para a 

reunião. O Sr. Ricardo passou por todos os itens. Sugeriu a inclusão de um quarto 

paragrafo ao Artigo 58.  O Sr. Ricardo sugeriu alterações e inclusões no texto da 

norma, além de destacar a importância de se pensar em sanções e benefícios;. A 

Sra. Janyluce fez sugestões de alteração no texto. O Sr. Ricardo fez a sugestão de 

disponibilizar para o grupo os principais tópicos e propôs, ainda, um questionário 

para que todos possam se manifestar e participar da discussão. 

4. Guias de Implementação das NBC TSP  

A Sra. Lucy passou a apresentar a orientação das guias de implementação. Foi feito 

um breve relato do contexto da emissão do documento. Foi apresentado o resultado 

da pesquisa do escopo do documento. Ao final a Sra. Lucy apresentou a conclusão 

com base no questionário enviado aos membros. A Sra. Janyluce acrescentou a 

metodologia da formulação do questionário. O Sr. Janilson fez um alerta em relação a 

refenciar a legislação. O Sr. Felipe Bitencourt apresentou sua reflexão quanto ao 

propósito do documento, quem seriam os principais interessados, pois seu receio é o 

conflito com os documentos da STN, pois entende que o documento tem a intenção 

de suprir a necessidade dos usuários. A Sra. Lucy sugeriu e elaboração de um 

documento e após sua confecção se daria o título (orientação, interpretação ou 

qualquer outro título). O Sr. Jorge sugeriu que seja avaliada a mudança da estratégia 

de produção de mais um documento orientativo, propondo, em contrapartida, que o 

grupo assessor colabore ativamente para a elaboração da próxima versão do 
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MCASP, no qual poderiam constar rotinas operacionais mais detalhadas sobre o que 

se pretende esclarecer com a proposta original das orientações técnicas do GA . A 

Sra. Janyluce concordou com a proposição do Sr. Jorge e acrescentou que esse 

cenário já existiu nos anos de 2012 e 2013 com uma grande riqueza de detalhes. O 

Sr. Leonardo entende que esse formato sugerido não seja a melhor alternativa, pois 

voltaria ao formato do MCASP anterior e a exclusão do projeto no GA. O Sr. Janilson 

apresentou seu posicionamento e acredita que o formato anterior não cabe mais e 

que a receita pré-formatada também não cabe mais no cenário atual; que o 

profissional da contabilidade no atual momento deve interpretar cada caso. O Sr. 

Leonardo com base na sua avaliação acredita que o grupo deve reavaliar as 

premissas do trabalho. O Sr. Leonardo passou a palavra ao Sr. Renato Pucci e 

comentou sobre a necessidade da definição das premissas para o trabalho. O Sr. 

Janilson trouxe ao debate as definições de orientação e interpretação sob a ótica do 

IASB, do CPC e do que foi proposto como interpretação na minuta do regimento do 

GA. Por fim, o Sr. Janilson fez a proposta de utilizar a nomenclatura de orientação.  

O Sr. Renato trouxe à discussão os dispositivos da Resolução CFC n.º 1.328/2011, 

que tratam dos possíveis mecanismos para a normatização e reforçou ainda que 

talvez a alternativa seja mesmo a reflexão da adoção do apêndice como um produto 

viável. O Sr. Heriberto apresentou como primeiro ponto o questionamento de onde 

deveria estar a lacuna e falou ainda que ele sente falta da junção entre a norma e a 

prática e apresentou a NBC TSP 15 como exemplo. O Sr. Idésio fez a proposta de 

formação de um pequeno grupo de quatro pessoas para estudar o tema com mais 

profundidade e sugeriu que em junho possa ter uma proposta sobre a discussão do 

tema. Sugeriu ainda, apresentar o formato e a forma de apresentação. O Sr. Leonardo 

se dispôs a participar do grupo para auxiliar na tomada de decisão. A Sra. Janyluce 

fez uma contextualização do inicio da implantação das ITs e OTs e sugeriu a 

convergência com as devidas adaptações necessárias. Por fim, se colocou à 

disposição do grupo para participar da discussão. O Sr. Renato Pucci sugeriu a 

formação do grupo para avaliação com a participação do Sr. Leonardo, Sra. Lucy, 

Sra. Janyluce, Sr. Manuel Roque e o Sr. Antônio Carlos com exemplos mais 

concretos. 

5. NBC TSP 30 – Instrumentos Financeiros: Apresentação 
 

O Sr. Mazerine expôs pontos para deliberação do grupo e deu continuidade à 
apresentação da norma, inclusive abrindo espaço para discussão e escolha de 
melhores expressões para a tradução e entendimento da norma original. O Sr. 
Janilson, o Sr. Felipe Bittencourt e o Sr. Leonardo fizeram contribuições em relação 
ao texto e fomentaram a discussão para melhor entendimento da norma. Os pontos 
discutidos serão incorporados na minuta da norma que será enviada à Câmara 
Técnica do CFC para consulta pública. 

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

O Sr. Janilson apresentou dois pontos que ficaram pendentes para discussão nessa 
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reunião. O primeiro ponto foi a escolha da melhor tradução para o termo points, o Sr. 
Janilson trouxe duas opções para que o grupo avaliasse qual seria a melhor. A 
primeira opção foi: “O cálculo inclui todas as taxas e juros pagos ou recebidos entre 
as partes do contrato que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva...” e a 
segunda opção foi: “ O cálculo inclui todas as taxas e pontos pagos ou recebidos 
entre as partes do contrato que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva...” 
Houve unanimidade pela escolha da segunda opção onde o termo pontos é descrito 
no texto. O Sr. Janilson então passou para o chamado ponto crítico 2 e apresentou 
que algumas aplicações do Application Guidance (AG) não seriam convertidas e 
nesse momento seria importante escolher qual o melhor tratamento a ser utilizado 
para os itens não convertidos e deu duas sugestões: a primeira seria agrupar os itens 
não convertivos e mencionar que não foram convertidos e a segunda foi de 
apresentar item a item com a informação de não convertido. O Sr. Felipe Bittencourt, 
o Sr. Jorge Carvalho e o Sr. Mazerine se manifestaram dizendo que a adoção da 
primeita alternativa é a mais viável e mencionaram ainda que essa opção já foi 
utilizada outras vezes. Os demais membros também concordaram com a primeira 
opção. Após discussão e escolha das melhores alternativas o Sr. Janilson informou 
que os pontos serão incorporados à minuta da norma que será enviada à Câmara 
Técnica do CFC para consulta pública. 

 

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

A Sra. Rosilene informou que alguns membros da STN, o professor Wellington e o 
professor César Tibúrcio passariam a compor o grupo para a apresentação da última 
versão da norma de custos antes da consulta pública. O Sr. Roberto Dornelas passou 
a apresentar a norma e os pontos que precisariam de avaliação do grupo. Houve 
contribuição dos Sr. Ricardo Rocha e do Sr. Felipe Bittencourt. Após as contribuições 
a Sra. Rosilene entendeu que a norma se encontra apta para audiência pública.  
 
O professor Cesar Tibúrcio comentou sobre o retorno das contribuições nas 
audiências públicas.  A Sra. Lucy lembrou que no passado houve a sugestão de um 
evento para compartilhamento de informações oriundas das audiências. A Sra. 
Rosilene comentou a sugestão da Sra. Lucy quanto à celebração de um evento para 
aproximação do público em geral. O Sr. Manuel Roque e o Sr. Felipe Bittencourt se 
dispuseram a participar efetivamente da promoção do ambiente de discussão do 
tema. O Sr. Antônio Carlos informou que a reunião da Câmara Técnica ocorrerá na 
próxima terça-feira, dia 23/03, e que se os membros envolvidos puderem encaminhar 
o documento para que os conselheiros do CFC avaliem, talvez fosse possível dar 
andamento na proposta com mais brevidade. O Sr. Roberto Dornelas informou que a 
minuta estará disponível e será encaminhada o mais breve possível.  

 

8. NBC TSP 32 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração 
(Contabilidade de Hedge) - Aplicação Residual  

 
O Sr. Renato Usier fez a apresentação da norma com as sugestões encaminhadas 
pelos membros do grupo. A Sra. Lucy, o Sr. Janílson, o Sr. Flavio e o Sr. Jorge 
fizeram contribuições à norma para a melhor adaptação ao cenário brasileiro.  Os 
pontos serão incorporados na minuta da norma que será enviada à Câmara Técnica 
do CFC para consulta pública. 
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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  

Ayres Fernandes da Silva Moura  

Bruno Pires Dias  

Felipe Severo Bittencourt  

 

9. NBC TSP 33 – Instrumentos Financeiros: Divulgação   

O Sr. Renato Pucci informou que para esse tema foi reservado um pouco mais de 
tempo, pois não houve a versão M2 e por isso seria importante um espaço maior. O 
Sr. Manuel Roque fez apresentação dos destaques da norma que ele e os revisores 
acharam relevantes para essa fase. O Sr. Mazerine, a Sra. Lucy, o Sr. Janilson e o Sr. 
Flávio fizeram contribuições à norma. O Sr. Jorge e o Sr. Leonardo mesmo sendo 
revisores aproveitaram a oportunidade para ampliar a discussão de alguns pontos da 
norma. Após as discussões,  os pontos serão incorporados na minuta da norma que 
será enviada à Câmara Técnica do CFC para consulta pública. 
 

10. Acompanhamento do Plano Estratégico e Encaminhamentos do Projeto de 

Convergência 

O Sr. Renato Pucci apresentou os prazos necessários para a aprovação das normas 
pela Câmara Técnica do CFC, que seria de pelo menos 20 dias antes da reunião do 
referido colegiado. Informou ainda, as etapas e seus respectivos prazos, inclusive as 
previsões de audiência pública de 90 dias, o que finalizará na metade do mês de julho 
de acordo com essa proposta. Após esse período, em agosto, está prevista a entrega 
das contribuições pelos revisores, o prazo final para submissão ao GA e a avaliação 
das contribuições da audiência pública. Por fim, a previsão de publicação das normas 
desta release, bem como da norma de custos, está prevista para novembro de 2021. 
Ficou acertado ainda, que para a próxima reunião serão discutidos os EDs que têm 
prazos curtos, guia de implementação, workshop, projeto de lei, regimento interno, 
plano de fiscalização e um modelo de relatório final de consulta pública mais rico. O 
Sr. Renato Pucci apresentou as ações e os responsáveis do plano estratégico do GA. 
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