
  
 

GRUPO ASSESSOR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

GA ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GA/NBC TSP – CFC 

 

 
 
 
 
 

Data: 21, 22, 23 e 28 de 
setembro 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. Flávio George Rocha 
7. Heriberto Henrique Vilela do Nascimento 
8. Janilson Antônio da Silva Suzart 
9. Lucy Fátima de Assis Freitas 
10. Mazerine Henrique Cruz Lima 
11. Patrícia Siqueira Varela 
12. Renato da Costa Usier 
13. Renato Perez Pucci 
14. Ricardo Rocha de Azevedo 
15. Rosilene Oliveira de Souza 
16. Felipe Gonçalves Bastos 
17. Manuel Roque dos Santos Filho 
18. Carlos Frederico Carvalho de Melo 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 
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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; 

 
1.2 Status de assuntos relevantes ao GA; 

 
1.2.1 Informação sobre possibilidade de reunião 
presencial; 

 
1.2.2 Demais assuntos gerais e acompanhamento 
do calendário do GA/NBC TSP 
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NBC TSP 30 – 

Instrumentos 

Financeiros: 

Apresentação / IPSAS 28 – 

Financial Instruments: 

Presentation 

Relator: Mazerine 
Revisores: Flávio 

Rocha/Renato Pucci 

 
 
 

 
Etapa 4 – Apresentação da M4 pelo relator para 

discussão e encaminhamento à etapa 5 do processo. 
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NBC TSP 31 – 

Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e 

Mensuração / IPSAS 41 – 

Financial Instruments 

 

 
Etapa 4 – Apresentação da M4 pelo relator para 
discussão e encaminhamento à etapa 5 do processo. 
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Revisores: Ricardo Rocha/ 
Ayres 
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NBC TSP 32 – Instrumentos 

Financeiros: 

Reconhecimento e 

Mensuração (Contabilidade 

de Hedge) 

– Aplicação Residual / IPSAS 

29 – Financial Instruments: 

Recognition and 

Measurement 

Relator: Renato Usier 

Revisores: Bruno 

Dias/Lucy 

 
 
 

 
Etapa 4 – Apresentação da M4 pelo relator para 

discussão e encaminhamento à etapa 5 do processo. 
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Respostas as consultas do 
IPSASB – ED 76 e 77 

Responsáveis: 

Leonardo, Jorge e    

Rosilene 

 

Apresentação das questões relacionadas aos EDs 76 

e 77 – Estrutura Conceitual e Mensuração pelos 

responsáveis. 
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Respostas às consultas do 

IPSASB – ED 78 - 

Imobilizado 
Responsáveis: Ricardo 
Rocha, Manuel e Felipe 

 

Apresentação das questões relacionadas ao 
ED 78 – Imobilizado pelos responsáveis. 

 

 
7 

Respostas às consultas do 
IPSASB – ED 79 – Ativos Não-
Circulantes Mantidos para 
Vendas 

 

Responsáveis: 

Janyluce e Flavio 

 
 
Apresentação das questões relacionadas ao 
ED 79 – Ativos Não Circulantes Mantidos para 
Vendas pelos responsáveis. 
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Respostas às consultas do 
IPSASB – ED 80 – 
Improvements. 

 
Responsável: Antônio Carlos 

Apresentação das questões relacionadas ao ED 80 

– Improvements pelo responsável 

 
 
9 

Guias de 
Implementação 
das NBC TSP 

 
Responsável: Lucy Freitas 

Apresentação da versão atualizada da minuta da 

primeira guia em formato de comunicado técnico 

para aprovação pelo GA. 
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NBC TSP 34 – Custos no 
Setor Público 

 
Relatora: Rosilene Souza 

Etapa 4 – Apresentação da M4 pelo relator para 

discussão e encaminhamento à etapa 5 do processo. 
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11 

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 deu início à reunião agradecendo a participação de todos. Destacou as 
normas que estão em audiência pública do IPSASB. Sugeriu que, como as reuniões 
virtuais são longas e, muitas vezes, cansativas, o grupo pensasse em alternativas, sendo 
elas virtuais ou presenciais para estimular a participação de todos os membros. O Sr. 
Renato Pucci apresentou um panorama da forma como foi montada a pauta para a 46º 
reunião, destacando os ED 76, 77, 78, 79 e 80. O Sr. Janilson compartilhou o resultado 
da pesquisa sobre o modelo de avaliação do grupo. 

 

 
2. NBC TSP 30 – Instrumentos Financeiros: Apresentação / IPSAS 28 – Financial 

Instruments: apresentação da M4 pelo relator. 

O Sr. Mazerine deu início a apresentação da versão M4 da norma e destacou que nesse 
momento seria importante a avaliação do grupo de onze itens e assim passou a 
apresentar os tópicos para a avaliação. O Sr. Janilson e o Sr. Renato Pucci fizeram 
contribuições como exclusões e substituições de termos no sentido de deixar a leitura e a 
compreensão dos itens mais fáceis, pois em alguns casos as traduções não 
representavam fidedignamente o interesse geral da norma. 

 
 
3. NBC TSP 31  – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento  e Mensuração / 

IPSAS 41 – Financial Instruments, apresentação da M4 pelo relator 

O Sr. Janilson apresentou a norma com a implementação das contribuições da versão M3. 
Trouxe para essa reunião pontos e expressões, que diante da sua percepção, poderiam 
ser redefinidos, tais como: ajustes para perda ou provisão para perdas; apreçamento e 
apreçar ou precificação e precificar; não viesado ou imparcial; prazo contratual de 
denúncia ou prazo de notificação contratual; negociante ou distribuidora. O Sr. Leonardo 
sugeriu que os revisores das normas NBC TSP 30, 32, 33 e 34 avaliem a possibilidade de 
realizarem uma verificação cruzada de termos e expressões. O Sr. Renato Pucci gostou 
da sugestão do Sr. Leonardo e informou que irá comunicar aos responsáveis pelas 
referidas normas para dar andamento à revisão cruzada em que o responsável pela NBC 
TSP 34 irá avaliar a NBC TSP 30 e assim sucessivamente. 

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

(Contabilidade de Hedge) – Aplicação Residual / IPSAS 29 – Financial Instruments: 
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Recognition and Measurement, apresentação da M4 pelo relator 

A Sr. Renato Usier informou que a norma recebeu apenas duas contribuições durante a 
audiência pública e nessa reunião teria apenas um ponto para apresentar e  que precisaria 
da avaliação dos membros para a inclusão do item 1.A que seria o objetivo da norma, 
sendo a sugestão acatada por todos os membros presentes. 

 
 
5. Respostas às consultas do IPSASB – ED 76 e 77 

 
O Sr. Leonardo deu início a apresentação da ED 76 fazendo uma retrospectiva da reunião 

passada, apresentando posteriormente os tópicos da ED 77. Compartilhou com o grupo 

as sugestões recebidas por todos. Os EDs foram amplamente discutidos de forma que o 

grupo adentrou em detalhes, inclusive da melhor tradução e abordagem, para alguns 

tópicos. Durante a sua apresentação, houve alinhamento quanto a melhor  forma de 

responder as referidas EDs. 

 
 
6. Respostas às consultas do IPSASB – ED 78 – Imobilizado 

 
O Sr. Ricardo fez uma breve apresentação do andamento da ED 78, pois julgou que os 
pontos com mais polêmicas estão relacionados aos ativos culturais. Todavia, iinformou que 
o ED 78 trata também de patrimônio histórico, artístico, e cultural, imobilizado e ativos 
de infraestrutura. Destacou que a IPSAS original não trata da obrigatoriedade na 
implementação. Informou que os EDs. 76, 77, 78 e 79 estão alinhados e tratou sobre a 
mensuração e benefícios econômicos futuros. O Sr. Heriberto apontou que na reunião 
do FOCAL esse tema foi amplamente discutido, todavia esse é o momento para 
solucionar os impasses sobre um tema tão novo para a contabilidade. Compartilhou 
também seu receio em relação a bens como a catedral metropolitana de Brasília. O Sr. 
Idésio complementou que o tema será objeto de muitos comunicados, informes e guias 
de implementação por sua complexidade. Sugeriu que o grupo avalie o tema com muita 
atenção. O Sr. Ricardo se comprometeu em finalizar as respostas com base no 
discutido e elaborar um questionário e encaminhar ao grupo para respostas e 
avaliação. 
 

 

7. Respostas às consultas do IPSASB – ED 79 – Ativos Não Circulantes Mantidos para 

Vendas 

O Sr. Flávio apresentou sua percepção sobre o ED 79 e destacou que o grupo deveria 

avaliar qual seria o melhor encaminhamento para a avaliação dos bens para venda, se 

seria o menor valor entre o valor  contábil e o valor justo. Apresentou ainda, as opiniões 

daqueles que deixaram comentários no formulário. Informou que foram apresentados 

comentário da Sra. Patrícia, do Sr. Renato Pucci e do Sr. Ricardo. A Sra. Rosilene, O Sr. 

Janilson e o Sr. Ayres apresentaram suas contribuições durante a reunião. O Sr. Flávio 

sugeriu uma  votação ou mesmo disponibilizar um questionário para os tópicos com mais 

divergências. A Sra. Gildenora questionou sobre o tratamento dado ao ED 77. Entretanto, 

durante a exposição dos tópicos a maioria dos membros decidiu que o GA deve concordar 

na íntegra com a proposição do IPSASB. 
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8. Respostas às consultas do IPSASB – ED 80 – Improvements 

 
O Sr. Antônio Carlos apresentou o ED 80 e compartilhou um pouco sobre o cenário em 
que o ED 80 foi construído. Comentou também que o referido ED sugere  melhorias para 
diversas IPSAS, dentre elas as IPSAS 29, 30 e 41, as quais  terão mudanças relevantes. 
O Sr. Renato Pucci sugeriu que os membros mais envolvidos com as normas citadas 
poderiam fazer contribuições até o próximo dia 28/09/2021, pois a resposta deve ser 
encaminhada até o dia 30/09/2021. 
 

 
9. Guias de Implementação das NBC TSP 

 
A Sra. Lucy apresentou o andamento do trabalho para a elaboração do comunicado, 

informando que recebeu algumas contribuições após a reunião extraordinária do dia 10 

de setembro. Informou ainda, que o documento está no drive do GA e que também foi 

encaminhado por e-mail para todos os membros. Passou a apresentar o texto com os 

ajustes sugeridos e ainda os três pontos que ficaram para avaliação nessa reunião. O Sr. 

Antônio Carlos destacou que ao apresentar o tema na câmara técnica do CFC o 

comunicado foi muito bem aceito. A Sr. Lucy então passou apresentar os pontos. Passou 

a falar sobre o exemplo 5B que trata sobre a terceirização e elaboração de provisões, o 

Sr. Renato Pucci sugeriu avaliação das jurisprudências e julgados, com o objetivo de 

verificar a aplicabilidade do item. O Sr. Ricardo sugeriu a manutenção do item. A Sra. 

Lucy passou ao exemplo 7 que trata de treinamento da equipe de funcionários como 

consequência das mudanças no sistema de tributação. o Sr. Ricardo fez algumas 

ponderações sobre o tema e a Sra. Lucy solicitou a todos que encaminhem sugestões 

sobre o tópico. A Sra. Lucy passo para o exemplo número 8, que trata do contrato 

oneroso. A Sra. Lucy informou que irá fazer uma avaliação final e encaminhará aos 

membros para avaliação e disponibilizá-la para a reunião da câmara técnica do CFC.  

 

 
10. NBC TSP 34 – Custos no Setor Público 

 
Para a discussão da NBC TSP de custos o grupo contou com a participação do Professor 
Wellington Rocha; Professor César Tibúrcio, Sr. Fábio Rocha, Sr. Giuliano Cardoso, Sr. 
Luiz Fernando Guedes e o Sr. Edélcio. A Sra. Rosilene deu início ao tema destacando 
que a norma é complexa e nessa reunião trouxe o que ela chamou de destaque dos 
pontos sensíveis. O Sr. Fábio compartilhou os arquivos elaborado pelo subgrupo. A Sra. 
Patrícia, a Sra. Lucy fizeram algumas contribuições. O Sr. Heriberto e o Sr. Mazerine 
fizeram contribuições no sentido de identificar para qual  público seria voltada a norma. 
A Norma foi amplamente discutida, todavia a Sra. Rosilene compartilhou com o Grupo 
que o documento ainda merecia alguns ajustes e que não reuniria condições para ser 
apreciado na reunião de Câmara do CFC de outubro e indicou que o melhor momento 
para a avaliação poderia ser na reunião da câmara de novembro ou dezembro. O Sr. 
Idésio sugeriu à responsável pela norma de custos e aos demais responsáveis pelas 
outras normas fazerem um esforço para que as normas estejam prontas para a aprovação 
pelo CFC em novembro, ou no máximo em dezembro desse ano. 
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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 
 

Flávio George Rocha 
 

Heriberto Henrique Vilela do Nascimento 
 

Janilson Antônio da Silva Suzart 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

11. Acompanhamento dos planos Estratégicos e encaminhamentos do projeto de 

convergência 

Em comum acordo, pelo avançar da hora, as apresentações sobre o acompanhamento 
do plano estratégico do GA, bem como dos encaminhamentos dos projeto de 
convergência foram disponibilizados no drive, não sendo necessária a apresentação 
formal. 
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21/09/2021 

 

22/09/2021 

23/09/2021 

 

 


