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comunicado de imprensa 

maio de 2021 

Entre os dias 3 e 7 de maio de 2021, foi realizado o 49º Ciclo de Reuniões do Subgrupo de 

Trabalho nº 4 "Assuntos Financeiros" do MERCOSUL, fórum técnico, composto por 

representantes de bancos centrais, comissões de valores mobiliários, superintendência de 

seguros e unidades de inteligência/informação financeira da Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, responsáveis pelo trabalho de integração financeira no MERCOSUL.1 

Dentre os temas de integração financeira do MERCOSUL abordados na COORDENAÇÃO 

NACIONAL, destacam-se o avanço na internalização da atualização do "Anexos sobre Serviços 

Financeiros do Protocolo de Montevidéu sobre Comércio de Serviços do MERCOSUL" e a avaliação 

de alternativas para a incorporação de disposições sobre a transferência e movimentação de 

capitais entre os estados partes. Além disso, foram realizadas apresentações sobre os "Sistemas 

de Pagamento em Moedas Locais (SML)", em vigor entre os países do MERCOSUL, e a "Agenda 

Sustentável dos Reguladores Financeiros do Brasil".  Por fim, foi apresentado relatório sobre "O 

Uso de Moedas Estrangeiras no MERCOSUL".   

A COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS discutiu o status do projeto 

"Acordo-Quadro de Intercâmbio de Informações e Assistência entre Autoridades do Mercado de 

Valores Mobiliários".  Ademais, decidiu elaborar relatório comparativo sobre as bolsas ou 

mercados de valores de oferta pública regulamentados em cada jurisdição, para apresentação 

na próxima reunião. 

Os representantes da COMISSÃO DE SEGUROS apresentaram suas visões sobre a situação global 

atual e continuaram a análise e elaboração do "Acordo-Quadro sobre Condições de Acesso e 

Exercício das Empresas de Seguro", visando a construção de uma ferramenta para criar a base 

para a integração dos mercados de seguros. O Brasil realizou o workshop "Aspectos 

Relacionados aos Requerimentos de Capital", que aprofundou o conhecimento sobre o marco 

regulatório brasileiro. 

Na COMISSÃO DO SISTEMA BANCÁRIO houve a atualização da "Quadro Comparativo de 

Normas" onde constam os marcos regulatórios de cada jurisdição de forma sistematizada. Os 

representantes decidiram construir uma tabela comparativa das normas que afetam os serviços 

financeiros, com a finalidade de auxiliar as negociações sobre esse assunto. Para a próxima 

reunião, foi decidido elaborar um relatório com as medidas complementares tomadas para 

mitigar os efeitos do COVID-19, enfatizando uma abordagem prudencial e abrangente. 

Na Subcomissão de Demonstrações Contábeis, houve troca de experiências sobre os avanços 

na adoção das Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF). Também foram discutidas 

as principais normas publicadas com o objetivo de mitigar os efeitos da emergência sanitária e 

                                                           
1 Devido às restrições de saúde estabelecidas por a pandemia Covid-19, as reuniões foram realizadas 
virtualmente. 

https://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/Lists/Novo/DispForm.aspx?ID=30
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as regulamentações relacionadas à inclusão financeira e ao consumidor bancário, com foco no 

impacto sobre as informações e regimes contábeis. A Argentina destacou a implementação da 

metodologia tributária diferida. Para a próxima reunião, foi acordada a apresentação de um 

relatório sobre "Regulamentação aplicável em cada pais sobre redução do valor recuperável 

(impairment) de ativos financeiros.".  

A COMISSÃO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO 

TERRORISMO trocou informações sobre os avanços normativos dos Estados-Parte, realizou uma 

análise comparativa sobre os principais desafios da legislação de PLDFT2 em vigor, discutiu os 

pontos fortes e fracos dos sistemas de PLDFT da região diante da crise de saúde causada pela 

pandemia. Ademais, foi realizada a troca de informações agregadas sobre importações e 

exportações de bilhetes entre os estados partes por intermédio de entidades financeiras e de 

câmbio. Outro assunto abordado foram as semelhanças e diferenças nas metodologias sobre 

investigações a respeito de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e tipologias de 

legitimação de ativos procedentes de delitos. Também foram compartilhados casos de possível 

impacto regional de crimes econômicos complexos. Por fim, foram estabelecidos diferentes 

modelos de cooperação na modalidade virtual, tendo em vista as restrições impostas pelo atual 

quadro de saúde. 

O próximo ciclo das Reuniões do Subgrupo de Trabalho nº 4 "Assuntos Financeiros" do 

MERCOSUL está previsto para outubro de 2021. 

Mais informações sobre o trabalho realizado pelo SGT-4 podem ser encontradas no site: 

www.sgt4.mercosur.int. 

                                                           
2 Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 
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