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GA ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GA/NBC TSP – CFC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 19, 20 e 25 de Outubro 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. Felipe Severo Bittencourt 
7. Flávio George Rocha 

8. Heriberto Henrique Vilela do Nascimento 
9. Janilson Antônio da Silva Suzart 
10. Lucy Fátima de Assis Freitas 
11. Jorge Pinto de Carvalho Júnior 
12. Mazerine Henrique Cruz Lima 
13. Patrícia Siqueira Varela 
14. Renato da Costa Usier 

15. Renato Perez Pucci 
16. Ricardo Rocha de Azevedo 
17. Rosilene Oliveira de Souza 
18. Manuel Roque dos Santos Filho 
19. Janyluce Resende Gama 

20. Carlos Frederico Carvalho de Melo 
 

 

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 (10min): 
 

1.2.1 Informações sobre a criação do CP CASP. 
 

1.2.2 Status do andamento do projeto relacionado ao 
Comunicado Técnico (guias de implementação) 
pelo CFC. 

 
1.2.3 Demais assuntos gerais e acompanhamento do 

calendário  do GA/NBC TSP. 
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Respostas às consultas do IPSASB 

– ED 76 e 77 

 

Responsáveis: 

Leonardo, Jorge, Rosilene 

 
 
Alinhamento e conclusão do teor das respostas 

a serem enviadas ao IPSASB pelo GA/CFC. 
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Respostas às consultas do IPSASB – 

ED 78 – Imobilizado  

Responsáveis: Ricardo Rocha, Manuel 

e Felipe. 

 
 
 
 

Alinhamento e conclusão do teor das respostas 
a serem enviadas ao IPSASB pelo GA/CFC. 
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Respostas às consultas do IPSASB – 

ED 79 – Ativos Não Circulantes 

Mantidos para Vendas 

Responsáveis: 

Janyluce e Flavio. 

 
 
 
 
 
Alinhamento e conclusão do teor das respostas 
a serem enviadas ao IPSASB pelo GA/CFC. 
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Respostas às consultas do IPSASB – 

Strategy and Work Plan 2019- 2023 

Responsável: Renato Pucci. 

 
 
Apresentação dos principais pontos da consulta 
sobre a Estratégia e Plano de Trabalho 2019 - 
2023 do IPSASB. 
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NBC TSP 30 – Instrumentos 

Financeiros: Apresentação / IPSAS 28 

– Financial Instruments: Presentation 

Relator: Mazerine 

Revisores: Flávio Rocha/Renato Pucci. 

 
 
 
Etapa 5 – Revisão página-por-página (page-by-page 
review), aprovação prévia da norma pelo GA/NBC TSP e 
encaminhamento à Plenária do CFC para aprovação e 
posterior publicação (em reunião do GA). 
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NBC TSP 31 – Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração / IPSAS 41 – Financial 

Instruments. 

 
 
 
Etapa 5 – Revisão página-por-página (page-by-page 
review), aprovação prévia da norma pelo GA/NBC TSP e 
encaminhamento à Plenária do CFC para aprovação e 
posterior publicação (em reunião do GA). 
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Relator: Janilson Suzart 

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 5 – Revisão página-por-página (page-by-page 
review), aprovação prévia da norma pelo 
GA/NBC TSP e encaminhamento à Plenária do 
CFC para aprovação e posterior publicação (em 
reunião do GA). 
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NBC TSP 33 – Instrumentos 

Financeiros: Divulgação/ IPSAS 30 – 

Financial Instruments: 

Disclosures. 

 
 
 
Etapa 5 – Revisão página-por-página (page-bypage 
review), aprovação prévia da norma pelo GA/NBC TSP e 
encaminhamento à Plenária do CFC para aprovação e 
posterior publicação (em reunião do GA). 
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NBC TSP 34 – Custos no Setor Público 

Relatora: Rosilene Souza. 

 
Etapa 5 – Revisão página-por-página (page-bypage 
review), aprovação prévia da norma pelo 
GA/NBC TSP e encaminhamento à Plenária do 
CFC para aprovação e posterior publicação (em 
reunião do GA). 
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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. 
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1. Abertura, aprovação da ata da reunião anterior, apresentação da pauta e 
assuntos gerais. 

 

O Sr. Renato Pucci deu início à reunião, dando boas-vindas aos membros, apresentou 
a pauta para essa reunião e passou ao item 2 da pauta.  

2. A Respostas às consultas do IPSASB – ED 76 e 77.  
 

O Sr. Leonardo deu início à apresentação, informando que o documento está 
disponível para os membros no Drive do grupo e por e-mail. O Sr. Leonardo lembrou 
que a data limite para envio do documento é 25 de outubro de 2021 e que em havendo 
sugestão de ajustes após esta reunião estas devem ser enviadas com a maior 
brevidade. O Sr. Leonardo passou a apresentar o documento com os últimos ajustes. 
O Sr. Renato Pucci e a Sra. Patrícia destacaram que a forma descrita no texto 
relacionado ao ED 76 ficou bem clara e a posição está alinhada às decisões das 
reuniões anteriores. O Sr. Leonardo fez a apresentação da posição em relação ao ED 
77. O Sr. Janilson fez considerações, em especial, quanto ao tratamento dado ao 
hospital de campanha e automóveis adotando a mesma abordagem, pois estão em 
cenários diferentes. A Sra. Patrícia fez considerações em relação ao que havia 
encaminhado ao grupo anteriormente. A Sra. Patrícia, o Sr. Mazerine e o Sr. Manuel 
fizeram algumas sugestões de ajustes finos para envio do referido ED. 
 

3. Respostas às consultas do IPSASB – ED 78 - Imobilizado 

 
O Sr. Ricardo apresentou o resultado da consulta feita no modelo on-line. Apresentou 

a posição dos membros em relação aos cinco questionamentos. Posteriormente, 

passou à apresentação da minuta de resposta ao ED 78, com base no posicionamento 

do grupo. Após apresentação da minuta, o Sr. Heriberto acrescentou que a resposta à 

questão 2 do ED poderia ser um pouco mais enfática. O Sr. Ricardo informou que a 

maior parte dos patrimônios culturais são mesmo intangíveis e ressaltou que um 

destaque nesse ponto poderia mesmo ser apresentado. Informou que fará uma ênfase 

e compartilhará com demais membros. A Sra. Patrícia destacou que o patrimônio 

cultural tem seus aspectos tángíveis e intangívieis. O Sr. Janilson sugeriu que na 

resposta ao ED fosse sugerida uma norma específica para o patrimônio cultural. O Sr. 

Ricardo informou que irá disponibilzar uma nova minuta ao grupo com base no 

discutido até o momento e gostaria de aprovação de todos por e-mail o mais breve 

possível, lembrando que o prazo final será dia 25 de outubro de 2021. 
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4. Respostas às consultas do IPSASB – ED 79 – Ativos Não Circulantes Mantidos 
para Vendas 

A Sra. Janyluce apresentou a minuta de resposta elaborada pelo subgrupo. De forma 

geral, o entendimento é de que a respostá deve ser no sentido de concordar. A Sra. 

Patrícia destacou que o grupo deveria concordar parcialmente, visto que a norma do 

setor privado em alguns pontos tem entendimento diferente. O Sr. Renato Pucci 

destacou que em reuniões anteriores não houve discussão quanto a concordar 

plenamente ou parcialmente, ressaltando que o grupo decidiu pela concordância 

plena. Após a avaliação dos demais membos decidiu-se refazer a resposta com o 

posicionamento de concordar parcialmente. A Sra. Janyluce se comprometeu em 

refazer a resposta e encaminhar aos demais membros com as considerações 

apontadas pela Sra. Patrícia.  

 

5. Respostas às consultas do IPSASB – Strategy and Work Plan 2019 – 2023 
 

O Sr. Renato Pucci apresentou a consulta do IPSASB sobre a estratégia do programa 
de trabalho para o periodo de 2019 a 2023. Destacou que a consulta busca 
contribuições em relação às prioridades a serem incluídas no plano de trabalho vigente. 
Destacou ainda que os projetos que não forem adicionados no plano de trabalho 
vigente continuarão disponíveis para uma possível implementação no futuro. 
Apresentou os principais objetivos do IPSASB e compartilhou as propostas do board 
acerca dos projetos principais e secundários. Apresentou as duas perguntas feitas pela 
consulta e os possíveis encaminhamentos do CPCASP, sinalizando concordância com 
as propostas. O Sr. Idésio sugeriu que a resposta contenha sugestão de 
acompanhamento o mais próximo pelo IPSASB sobre  patrimônio cultural e da 
sustentabilidade no setor público. O Sr. Renato Pucci informou que fará uma minuta e 
disponibilizará para avaliação dos membros. 
 

6. NBC TSP 30 – Instrumentos Financeiros: Apresentação / IPSAS 28 – Financial 
Instruments: Presentation  

 

O Sr. Mazerine iniciou sua apresentação falando da evolução no processo de 
elaboração da norma. O Sr. Mazerine passou todos os itens da norma para avaliação 
dos demais membros. Informou ainda, que a norma está disponível no Drive do grupo, 
sendo aprovada a última versão apresentada pelos presentes.  
 

7.  NBC TSP 31 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração / IPSAS 
41 – Financial Instruments. 

 

O Sr. Janilson deu início à apresentação da norma e passou por todos os itens da 
norma para avaliação dos demais membros. Após avaliação, a norma foi considerada 
apta para envio à Câmara Técnica do CFC. 
 

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

 

O Sr. Renato Usier passou a apresentar a norma e passou por todos os itens da norma 
para avaliação dos demais membros. Após avaliação, a norma foi considerada apta 
para envio à Câmara Técnica. 
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9. NBC TSP 33 – Instrumentos Financeiros: Divulgação / IPSAS 30 – Financial 
Instruments: Disclosures. 

 

O Sr. Manuel Roque passou a apresentar a norma e passou por todos os itens da 
norma para avaliação dos demais membros. Após avaliação, a norma foi considerada 
apta para envio a Câmara Técnica. 

10. NBC TSP 34 – Custos no Setor Público  
 

A Sra. Rosilene fez um breve relato do andamento das contribuições e das 
considerações. Apresentou também o cronograma do subgrupo para atividades até a 
entrega da norma para a Câmara Técnica do CFC. O Sr. Idésio sugeriu a avaliação na 
mudança na essência da norma em decorrência do processo de consulta pública. A 
Sra. Rosilene comentou que a grande quantidade de contribuições não alterou a 
essência da norma, mas sim afinou e apurou a linguagem para melhor entendimento. 
A Sra. Gildenora sugeriu a participação da Sra. Rosilene na Câmara Técnica do CFC, 
para detalhar e explicar a norma. O Sr. Idésio gostou da sugestão e aceitou a 
participação da Sra. Rosiliene. O Sr. Fábio, servidor da STN, passou a apresentar os 
pontos mais relevantes que o subgrupo julgou importante compartilhar para avaliação 
dos membros do grupo. O item 36 fomentou a discussão sobre o uso do método ABC; 
o Sr. Felipe Bitencourt, o Professor César Tiburcio e a Sra. Rosilene tratraram de forma 
ampla a melhor forma de encorajar o uso de uma metodologia e a maturidade para 
implementação do ABC. Foi falado ainda sobre o gradualismo da implantação da 
norma e a Sra. Rosilene comentou que nessa fase não seria oportuno a norma 
apresentar um modelo. Foi abordada a data de implementação e vigência da norma. 
Houve consenso para que a norma tenha início de sua vigência em 2024, mas com 
incentivo para que seja implementada a partir de 2022. 
 

11. Acompanhamento dos Plano Estratégico e Encaminhamentos do Projeto de 

Convergência 

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

 

 
 

 19 19/10 20/10 25/10 

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 ✓ ✓  

ASSINATURAS 
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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 ✓ ✓ ✓ 

Roberto Dornelas (Convidado STN) - - ✓ 

César Tiburcio (Convidado Prof. UnB) - - ✓ 

Edelcio Oliveira (Convidado STN) - - ✓ 

Luís Carlos da Silva Oliveira (Convidado) - - ✓ 

Giuliano Cardoso (STN) - - ✓ 

Fábio Soares (STN) - - ✓ 

 
 


