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MERCOSUL/SGT N° 4 / ATA N° 2/08 
 
 

XXVI REUNIÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS FINANCEIROS” 

 

Foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 12 e 14 de novembro de 
2008 a 2ª Reunião do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão do Mercado 
de Capitais, com a presença das delegações de Argentina, Brasil e Uruguai. 
 

Foi convidada a República Bolivariana de Venezuela: a delegação da Venezuela participa 
da presente reunião nos termos do artigo 7º da Decisão CMC Nº 28/05 e do Acordo Marco para a 
Adesão da República Bolivariana de Venezuela ao MERCOSUL, de 8 de dezembro de 2005, na 
cidade de Montevidéu. 
 
 

A lista de delegados que participaram na reunião figura como Anexo I. 
 

A Agenda de temas tratados figura como Anexo II. 
 

  O texto do Resumo Executivo da Ata figura como Anexo III. 
 
  O texto do Acordo Quadro de Intercâmbio de Informações e Assistência entre Autoridades 

dos Mercados de Valores Mobiliários atualizado figura como Anexo IV. 
 

Os mapas de assimetria em TN e AM e os documentos contendo a quinta coluna em TN e 
AM figuram como Anexo V. 
 

O resumo das novas normas regulatórias do mercado de capitais editadas pelos países 
membros figura como Anexo VI. 

 
Os anexos da presente ata estão detalhados no item nº 11. 

 
 
 

1. Apresentação e discussão sobre Projeto de Acordo Quadro para elaboração de 
Demonstrações Financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Informações 
Financeiras (IFRS). 

 
O item 1 da agenda desta Comissão, distribuída pela Coordenação Nacional do SGT-4, 

passa a vigorar conforme disposto acima. 
 
 Argentina informa que o cronograma para a adoção das normas internacionais de 

informação financeira ainda não foi aprovado pela CNV.  Propõe que o tema seja tratado na 
próxima reunião da Comissão, no Paraguai. 

 
Brasil informa que a adoção de uma decisão sobre este tema é condição para a entrada 

em vigência de uma decisão sobre um prospecto Mercosul. 
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Os comentários recebidos do Paraguai, por correio eletrônico, e do Uruguai serão 
considerados na próxima reunião. 

 
 
2. Continuação da análise do Acordo Quadro de Intercâmbio de Informações e Assistência 

entre Autoridades dos Mercados de Valores Mobiliários. 
 

O item 2 da agenda desta Comissão, distribuída pela Coordenação Nacional do SGT-4, 
passa a vigorar conforme disposto acima. 

 
Foram recebidos e aceitos os comentários de Uruguai, os quais incorporamos ao texto já 

atualizado.  O mesmo figura no Anexo IV. 
 
Os representantes dos países sócios acordaram apresentar o Projeto de Decisão a suas 

respectivas Autoridades Competentes para aprovação.  Cada país fará constar da ata da próxima 
reunião a aprovação obtida. 

 
 
3. Continuação da análise do texto do Projeto de Decisão sobre o Prospecto Mercosul. 
 

O item 3 da agenda desta Comissão, distribuída pela Coordenação Nacional do SGT-4, 
passa a vigorar conforme disposto acima. 

 
Deu-se continuidade à análise do texto do Projeto de Decisão sobre o Prospecto Mercosul.   

Os pontos pendentes serão tratados por correio eletrônico e consolidados durante a próxima 
reunião. 

 
Paraguai solicitou, por correio eletrônico, esclarecimentos sobre algumas definições 

constantes do acordo, ao que responderemos antes da próxima reunião. 
 
 

4. Mapa de Assimetrias: criação de uma coluna de possíveis assimetrias existentes. 
 
Paraguai enviou seus comentários por correio eletrônico. 
 
Conforme solicitação dos Coordenadores Nacionais, os membros analisaram os mapas de 

assimetria em TN e AM e criaram um novo documento contendo uma quinta coluna com as 
assimetrias nas respectivas legislações do mercado de capitais de cada país.  Os mesmos se 
encontram no Anexo V. 

 
 

5. Informação sobre novas normas regulatórias do mercado de capitais editadas pelos 
países membros. 

 
As novas normas figuram no Anexo VI. 
 

 
6. Estatísticas MERCOSUL.  

 
Os países membros se comprometem a enviar ao representante do Paraguai as 

estatísticas correspondentes a 2008, antes de 31 de março de 2009 para sua consolidação e 
posterior envio à CVM para publicação na página do SGT-4 junto ao sítio do BCB.  
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7. Acompanhamento e Avaliação do Programa de Trabalho conforme a Ata N° 1/2008. 
 

 
 

ATIVIDADE 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

ORIGEM 

 
 

PRAZO 
 

AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO 

DOS TRABALHOS 
 

2           1. 1. Informação sobre novas 
Normas Regulatórias 
editadas pelos Países 
Membros 
 

Os membros 
apresentam 
novidades legislativas 
no âmbito de seus 
mercados e as 
circulam entre os 
demais para 
conhecimento (D) 

Permanente 
 

------------- 
 

semestral 
 

------------- 
 

2. Tratamento estatístico 
consolidado dos Países 
membros na página do 
Mercosul no sítio do BCB. 
 
 

A cada ano, no 
primeiro semestre, o 
membro pro-tempore 

circula, entre os 
demais, as 
informações de 
mercado para incluir 
na página do Mercosul 
(D) 

Permanente 
GMC Ata 

2/03 

 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

Em andamento. 

3. Projeto de Acordo 
Quadro para Intercâmbio de 
Informação e Assistência 
entre Autoridades dos 
Mercados de Valores 
Mobiliários. 
 

Acordo para facilitar a 
integração dos 
Mercados em nível 
regional (A) 

Específico Ata Nº 02/07 

 
 
Dezembro  
2009 

 
 
 
       Em andamento.  

4. Projeto de Acordo 
Quadro para a elaboração 
de Demonstrações 
Financeiras de acordo com 
as Normas Internacionais 
de Informações Financeiras 
(IFRS). 

Revisão da Decisão 
13/94 para sua 
substituição por uma 
norma que contemple 
a utilização das 
Normas 
Internacionais de 
Contabilidade (A) 

Específico 
 

Ata Nº 01/08 
 

Dezembro 
2010 

      Em andamento. 

5. Projeto de Acordo 
Quadro para a elaboração 
de um Prospecto Mercosul.  

Acordo para permitir 
a venda de valores 
mobiliários entre os 
países membros com 
um só registro (A) 

Específico Ata Nº 02/06 
Dezembro 
2010 

      Em andamento. 

 

Classificação segundo a recomendação do GMC: 
(A) Negociação do acordo. 
(B) Implementação do acordo. 
(C) Diagnóstico. 
(D) Acompanhamento. 
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8. Elaboração do Programa de Trabalho para 2009. 
 

 
 

ATIVIDADE 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

ORIGEM 

 
 

PRAZO 
 

2           1. 1. Informação sobre novas 
Normas Regulatórias 
editadas pelos Países 
Membros 
 

Os membros 
apresentam 
novidades legislativas 
no âmbito de seus 
mercados e as 
circulam entre os 
demais para 
conhecimento (D) 

Permanente 
 

------------- 
 

semestral 
 

2. Tratamento estatístico 
consolidado dos Países 
Membros na página WEB 
do Mercosul. 
 
 

A cada ano, no 
primeiro semestre, o 
membro pro-tempore 
circula entre os 
demais as 
informações de 
mercado para incluir 
na página WEB do 
Mercosul (D) 

Permanente 
GMC Ata 

2/03 

 
 
 
 

Anual 

3. Projeto de Acordo 
Quadro para Intercâmbio de 
Informação e Assistência 
entre Autoridades dos 
Mercados de Valores 
Mobiliários. 
 

Acordo para facilitar a 
integração dos 
Mercados em nível 
regional (A) 

Específico Ata Nº 02/07 

 
 
Dezembro  
2009 

4. Projeto de Acordo 
Quadro para a elaboração 
de Demonstrações 
Financeiras de acordo com 
as Normas Internacionais 
de Informações Financeiras 
(IFRS). 

Revisão da Decisão 
13/94 para sua 
substituição por uma 
norma que contemple 
a utilização das 
Normas 
Internacionais de 
Contabilidade (A) 

Específico 
 

Ata Nº 01/08 
 

Dezembro 
2010 

5. Projeto de Acordo 
Quadro para a elaboração 
de um Prospecto Mercosul.  

Acordo para permitir 
a venda de valores 
mobiliários entre os 
países membros com 
um só registro (A) 

Específico Ata Nº 02/06 
Dezembro 
2010 

 
  

 
9. Próxima reunião. 

 
A ser realizada na sede da próxima PPT em data a ser definida. 
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10. Outros Temas. 

 
Não houve outros temas tratados. 

 
 

11. Anexos. 
 

Os Anexos que fazem parte desta  Ata são: 
 
Anexo I -  Lista de delegados. 
Anexo II - Agenda.  
Anexo III - Resumo executivo. 
Anexo IV-  Acordo Quadro de Intercâmbio de Informações e Assistência entre 

Autoridades dos Mercados de Valores Mobiliários. 
Anexo V - Mapas de assimetria em TN e AM e documentos contendo a quinta coluna 

em TN e AM. 
Anexo VI -  Resumo das novas normas regulatórias do mercado de capitais editadas 

pelos países membros. 
 
 
 

 
 

Não havendo outros temas a considerar, firmam a presente 
 
 

 
 
 

----------------------------------------  ---------------------------------------- 
Pela delegação da Argentina   Pela delegação do Brasil 

 
 
 

----------------------------------------  -------------------------------------------  
Pela delegação do Paraguai   Pela delegação do Uruguai 

    
 
 

----------------------------------------    
           Pela delegação da Venezuela 
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ANEXO N° I 

Da Ata N° 2/08 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão Mercado de Capitais. 
 

 
Lista de delegados 
 
 
Argentina: María Silvia Martella (Comisión Nacional de Valores) 
 
 
Brasil:  Alexandre Diniz de Oliveira Freitas (Comissão de Valores Mobiliários) 
  Augusto Carlos Cunha Corrêa Pina Filho (Comissão de Valores Mobiliários) 
  Ricardo Diniz de Oliveira (Comissão de Valores Mobiliários) 
 
 
Uruguay: Elena Kechichián (Banco Central del Uruguay) 
 
   
Venezuela: Lucía Savattiere (Comisión Nacional de Valores) 
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ANEXO N° II 

Da Ata N° 2/08 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão Mercado de Capitais. 
 
Agenda 
 
 

1. Apresentação e discussão sobre Projeto de Acordo Marco para Estudos Contábeis realizados de 
acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). 

 
2. Continuação da análise do Acordo Marco de Intercâmbio de Informações e Assistência entre 

Autoridades dos Mercados de Valores Mobiliários.  
 

3. Continuação da análise do conteúdo do Prospecto Mercosul. 
 

4. Mapa de Assimetrias: criação de uma coluna de possíveis assimetrias existentes. 
 
5. Informação sobre novas normas regulatórias do mercado de capitais editadas pelos países 

membros. 
 

6. Estatísticas MERCOSUL.  
 

7. Acompanhamento e Avaliação do Programa de Trabalho conforme a Ata N° 1/2008. 
 

8. Elaboração do Programa de Trabalho para 2009. 
 

9. Próxima reunião. 
 

10. Outros temas. 
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ANEXO N° III 

Da Ata N° 2/08 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão Mercado de Capitais. 
 

Resumo Executivo 
MERCOSUL/ XXVI REUNIÃO DO SGT Nº 4 -  ATA N° 2/08 

Rio de Janeiro, 12 a 14 de Novembro de 2008. 

 

1. Apresentação e discussão sobre Projeto de Acordo Quadro para elaboração de 
Demonstrações Financeiras de acordo com as Normas Internacionais de Informações 
Financeiras (IFRS). 
O tema segue em analise e será tratado na próxima reunião da Comissão, no Paraguai. 

2. Continuação da análise do Acordo Quadro de Intercâmbio de Informações e Assistência 
entre Autoridades dos Mercados de Valores Mobiliários. 
Os representantes dos países sócios acordaram apresentar o Projeto de Decisão a suas 
respectivas Autoridades Competentes para aprovação.  Cada país fará constar da ata da próxima 
reunião a aprovação obtida. 

3. Continuação da análise do texto do Projeto de Decisão do Prospecto Mercosul.  
Os poucos pontos ainda pendentes serão tratados por correio eletrônico e consolidados durante a 
próxima reunião. 

4. Mapa de Assimetrias. 
Trabalho realizado. 

5. Informação sobre novas normas regulatórias do mercado de capitais editadas pelos países 
membros. 
Os países membros informaram suas normas mais relevantes aprovadas neste semestre.  

6. Estatísticas MERCOSUL.  
Os países membros enviarão seus dados estatísticos até 31 de março de 2009, para consolidação 
pela PPTP e posterior publicação pelo Brasil. 
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ANEXO N° IV 

Da Ata N° 2/08 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão Mercado de Capitais. 
 
 
Acordo Quadro de Intercâmbio de Informações e Assistência entre Autoridades dos Mercados de 
Valores Mobiliários. 
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ANEXO N° V 
Da Ata N° 2/08 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão Mercado de Capitais. 
 
Mapas de assimetria em TN e AM e documentos contendo a quinta coluna em TN e AM. 
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ANEXO N° VI 

Da Ata N° 2/08 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão Mercado de Capitais. 
 
Resumo das novas normas regulatórias do mercado de capitais editadas pelos países membros. 
 
ARGENTINA 
 
En agosto  pasado fue dictada la Resolución General Nº 534 que aprobó la creación de fondos Comunes 
de Inversión para PYMES, cuyo objeto es invertir en valores negociables emitidos por empresas PYMES 
con el objeto de facilitar el financiamiento de las mismas. 
 
BRASIL 
 
DELIBERAÇÃO CVM Nº 550, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008 – Dispõe sobre a apresentação de 

informações sobre instrumentos financeiros derivativos em nota explicativa às informações trimestrais – 

ITR. 

 
URUGUAY 
 

La Circular 1993 de 17/06/2008 actualizó la normativa sobre Prevención y control del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo contenida en la Recopilación de Normas de Mercado de Valores. 

Las modificaciones de mayor contenido conceptual son las siguientes:    

1. Incorporar la administración por riesgo en el diseño de las políticas y procedimientos que 
permitan prevenir, detectar y reportar a las autoridades competentes las transacciones que 
puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

 
2. Establecer un Título especial referido a las Políticas y Procedimientos de Debida Diligencia 

Respecto a los Clientes (DDC), dentro del cual se destacan los siguientes aspectos: 
 

- medidas razonables para obtener, actualizar y conservar información acerca de la 
verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se lleve a cabo una transacción, 
determinando el beneficiario final en todos los casos. 

 

- datos mínimos a solicitar a los clientes en función de su operativa. 
 

- determinación del perfil de actividad del cliente a efectos de monitorear adecuadamente 
sus transacciones. 
 

- adoptar requisitos específicos para reforzar el proceso de DDC en los casos de personas 
del medio político y de personas residentes en países donde no se aplican las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. 

 
3. Exigir un exhaustivo análisis de las operaciones y ampliar las situaciones en las que se deberá 

informar a la autoridad de control.  
 
4. Incorporar el régimen sancionatorio correspondiente. 

  
Asimismo, en este período se han emitido las siguientes Comunicaciones: 
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Comunicación Nº 2008/123 de 23/07/2008, que amplía las especificaciones de formato establecidas en la 
Comunicación Nº 2007/278 atinente a la presentación de información contable por parte de los 
Intermediarios de Valores, disponiendo que la misma se efectúe en un formato estandarizado a 
descargarse mediante conexión vía Internet de la página del Banco Central del Uruguay. 
 
Comunicación Nº 2008/156 de 24/09/2008 referente a la actualización del Plan de Cuentas de los 
Intermediarios de Valores incluyendo códigos de moneda a la codificación existente e incorporando 
cuentas requeridas a nivel de contabilización de situaciones verificadas en la práctica.  
 
Comunicación Nº 2008/167 de 14/10/2008, que adecua la normativa sobre Registro de Operaciones 
considerando la normativa sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, a efectos de determinar el beneficio final en las transacciones de valores. 
 
Comunicación Nº 2008/168 de 14/10/2008, que establece los elementos a considerar a los efectos de la 
elaboración de un Manual para prevenirse de ser usados en el lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. 
 
Comunicación Nº 2008/169 de 14/10/2008, que modifica los contenidos de la ficha de clientes, incluyendo 
mayores informaciones en concordancia con la normativa emitida por la Circular Nº 1993 sobre lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 
 
Comunicación Nº 2008/170 de 14/10/2008, que actualiza los contenidos de la Declaración jurada del 
origen legítimo de los fondos. 
Comunicación Nº 2008/182 de 4/11/2008, Que incorpora la posibilidad de utilización de moneda funcional 
en la registración contable de los intermediarios de valores.  
 
VENEZUELA 
 

1. Resolución del Directorio, en virtud de la cual se modifican las Normas sobre intermediación de 
Sociedades de Corretaje y Bolsa, para incrementar los índices patrimoniales que deben cumplir 
las sociedades de corretaje y casas de bolsa, a los efectos de poder operar en el mercado de 
capitales venezolano, dentro de alguno de los rangos patrimoniales e incluir el concepto de Nivel 
de endeudamiento, lo cual garantiza que las mismas cuentan con la capacidad patrimonial para 
desarrollar las actividades identificadas en cada uno de los rangos patrimoniales que funcionan y 
pueden en todo momento hacer frente a la responsabilidad que implican las obligaciones 
asumidas. 

2. Resolución de fecha 7 de Noviembre de 2008, en virtud de la cual se dictaron las Normas 
sobre autorización e inscripción en el /registro Nacional de /valores de los /corredores 
Públicos y /asesores de Inversión; a través de la cual, se concentran las disposiciones 
existentes en un texto único, se hacen mas exigentes los requisitos que deben cumplir los 
aspirantes a Corredor Público y /asesor de Inversión; haciéndolas extensivas a todo tipo 
de servicio (según su naturaleza: agrícola, valores financieros, mineros, etc.) (edad 
superior, mayor experiencia, estudio de factibilidad detallado, etc.).  En la misma normas, 
se prevén expresamente causales objetivas que dan lugar a suspensión, cancelación o 
revocatoria de las autorizaciones, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Mercado de 
capitales vigente y se regula la figura del Agente vendedor, estableciendo sus funciones y 
alcance de su responsabilidad. 


