
                                                                                        
 

Brasília, 25 de novembro de 2010 

 
 
MERCOSUL/SGT N° 4 / ATA N° 2/10 
 
 

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

 

 

Foi realizada na cidade de Brasília, no Brasil, entre os dias 23 a 25 de 
novembro de 2010, a II Reunião do ano de 2010 do Subgrupo de Trabalho N° 4 
“Assuntos Financeiros” – Comissão do Mercado de Capitais –, com a presença 
das delegações da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.  
 
Foi convidada a República Bolivariana de Venezuela. A delegação da 
Venezuela participa na presente reunião conforme disposto no artigo 7º da 
Decisão CMC Nº 28/05 e no Acordo Marco para a Adesão da República 
Bolivariana de Venezuela ao Mercosul, firmado em 8 de dezembro de 2005, na 
Cidade de Montevidéu. 
  
A lista de delegados que participaram na reunião figura como Anexo I. 
 
A Agenda dos temas tratados figura como Anexo II. 
 
O Sumário Executivo da Ata figura como Anexo III. 
 
Projeto de Convênio de Intercâmbio de Informações e Assistência entre as 
Autoridades do Mercado de Valores (MOU MERCOSUL) figura como Anexo 
IV. 
 
O projeto de Prospecto MERCOSUL figura como Anexo V. 
 
O projeto de Acordo-Quadro para a elaboração de demonstrações financeiras 
em conformidade com as normas internacionais de informação financeira (NIIF) 
figura como Anexo VI. 
 
O Mapa de Assimetrias de AM e TN figura como Anexo VII. 
 
Informações sobre a promulgação de novas normas regulatórias que afetam o 
mercado de valores figura como Anexo VIII. 
 
A Proposta de Revisão do Mapa de Assimetrias para o Subsetor 7.b figura 
como Anexo IX. 
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1. Projeto de Convênio de Intercâmbio de Informações e Assistência entre 
Autoridades do Mercado de Valores.  

Os delegados acordam mudar o prazo para a finalização da negociação do 
acordo, anteriormente estabelecido para dezembro de 2010, para junho de 
2011. 

Conforme a Ata anterior, estabeleceu-se a correspondência entre o texto de 
Acordo MERCOSUL e o Memorando Multilateral da Organização Internacional 
das Comissões de Valores (IOSCO) e se chegou a um novo texto com 
diferenças de redação em relação àquele. Paraguai se compromete a verificar 
o novo texto e enviar seus comentários aos demais membros até 31 de 
dezembro de 2010. Tão logo sejam recebidos os comentários de Paraguai, os 
demais membros submeterão seus comentários finais até 15 de fevereiro de 
2011. Acordado o texto final por correio eletrônico, os delegados se 
comprometem a submetê-lo à consideração de suas Autoridades até 31 de 
março de 2011. 

Algumas exceções foram inseridas no novo texto a pedido de Argentina e 
Paraguai (países membros ainda não signatários do Memorando Multilateral da 
Organização Internacional das Comissões de Valores - IOSCO) que se 
comprometem a empenhar seus melhores esforços para que suas exceções 
sejam tratadas internamente, de forma que possam estar em condições de se 
tornarem signatários do Anexo A do Memorando mencionado acima. 

O projeto negociado até o momento se encontra no Anexo IV. 

2. Continuação da análise do Projeto sobre Prospecto MERCOSUL.  

Os delegados acordam mudar o prazo para a finalização da negociação do 
acordo, anteriormente estabelecido para dezembro de 2010, para dezembro de 
2011. 

Os delegados revisaram alguns pontos pendentes e se comprometem a 
realizar as consultas internas correspondentes a outros pontos como, por 
exemplo, a questão do emissor e do ofertante, da revogação da intenção de 
compra de valores sem preço definido e da publicidade prévia. 

Paraguai informa que revisará as definições de emissor e ofertante (ponto 1.3.4 
e relacionados) e, com respeito à publicidade, está em processo a modificação 
da lei nº 1284 de Mercado de Valores, que prevê a possibilidade de publicidade 
prévia. 

Brasil informa que uma oferta pode ser revogada quando não tenha preço 
definido (ponto 2.3.b) e consultará internamente sobre a possibilidade de se 
poder adotar a não revogação, conforme prática no Paraguai e Uruguai. 
Argentina aceita. 
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Brasil aceita que a publicidade prévia seja feita (ponto 4.6) e, portanto, 
consultará internamente sobre a possibilidade de não se aceitar, conforme 
prática no Paraguai e Uruguai. Argentina aceita. 

O projeto negociado até o momento se encontra no Anexo V. 

3. Projeto de Acordo-Quadro para a elaboração de demonstrações 
financeiras de acordo com as normas internacionais de informação 
financeira (NIIF) e revogação da Decisão CMC nº 13/94. 

Os delegados dos países membros informam que o Projeto de Acordo-Quadro 
para a Elaboração de Demonstrações Financeiras de Acordo com as Normas 
Internacionais de Informação Financeira (NIIF), que consta como Anexo VI 
desta Ata, foi aprovado pelas suas respectivas autoridades e está pronto para 
ser proposto ao GMC que seja elevado ao CMC para aprovação, ainda em 
2010. 

Os países informam que este Acordo é complementar ao Acordo de Prospecto 
MERCOSUL, ainda em fase de negociação, e que ambos dependem do 
Acordo de Intercâmbio de Informações e Assistência entre Autoridades do 
Mercado de Valores, também em fase de negociação. 

Os delegados se comprometem a divulgar esta Decisão do CMC a seus 
mercados, conforme as previsões normativas vigentes em cada país membro, 
o mais tardar em 31 de março de 2011. 

O projeto negociado, pronto para aprovação do CMC, assim como o Formulário 
para a Apresentação do Resultado das Consultas Previstas na Decisão CMC 
nº 20, art. 2, encontra-se no Anexo VI. 

4. Estatísticas Mercosul.  Estabelecimento do cronograma para 
apresentação da compilação 2010. 

Os delegados se comprometem a enviar os dados estatísticos do MERCOSUL 
de 31 de dezembro de 2010, ao Paraguai, até o dia 31 de março de 2011, para 
que este faça a compilação correspondente na planilha estatística 
MERCOSUL.  Paraguai enviará ao Brasil em 30 dias para a publicação na 
página WEB do MERCOSUL, sediada pelo BCB. 

5. Mapa de Assimetrias. Revisão final para entrega aos 
Coordenadores. 

Os delegados atualizaram o Mapa de Assimetrias em acesso a mercado e 
tratamento nacional, no que diz respeito aos serviços do mercado de capitais.  

Os Mapas se encontram no Anexo VII. 
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6. Informação sobre normas regulatórias do mercado de valores 
promulgadas pelos países membros. 

Os países-membros informaram as normas regulatórias relevantes para o 
mercado de valores, promulgadas desde a última reunião do SGT-4, realizada 
em maio deste ano.  

Estas normas se encontram no Anexo VIII. 

7. Acompanhamento e avaliação do Programa de Trabalho conforme a 
Ata Nº 1/10. 

 
 

ATIVIDADE 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

ORIGEM 

 
 

PRAZO 
 

 
EVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO 

DOS 
TRABALHOS 

 
1. Informação sobre 
novas normas 
regulatórias do 
mercado de capitais 
promulgadas pelos 
países membros. 
 

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

Permanente 
 

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

Semestral 
 

Cumprido 

2. Estatística 
consolidada dos 
Estados Parte na 
página WEB do 
Mercosul. 
 
 

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

Permanente 
GMC Ata 

2/03 
Anual Cumprido 

3. Projeto de Acordo 
Quadro para 
intercâmbio de 
informação e 
assistência entre 
Autoridades do 
Mercado de Valores. 

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

Específico 
 

Ata Nº 
02/07 
 

Junho 
2011 

Em cumprimento 

4. Projeto de Acordo 
Quadro para a 
elaboração de 
demonstrações 
financeiras de acordo 
com as normas 
internacionais de 
informação financeira 
(NIIF). 

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

Específico 
 

Ata Nº 
01/08 
 

Dezembro 
2010 

Cumprido 
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ATIVIDADE 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

ORIGEM 

 
 

PRAZO 
 

 
EVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO 

DOS 
TRABALHOS 

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

Acuerdo para permitir 
la venta de valores 
mobiliarios entre los 
países miembros con 
un solo registro (A). 

Específico 
Ata Nº 
02/06 

Dezembro 
2011 

Em cumprimento 

 
Classificação segundo a recomendação do GMC: 
 
(A) Negociação de acordo. 
(B) Implementação de acordo. 
(C) Diagnóstico. 
(D) Acompanhamento. 
 

8. Elaboração do Programa de Trabalho para 2011. 

 

 
 

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 

 
 
 
Junho 2011 
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ATIVIDADE 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

ORIGEM 

 
 

PRAZO 
 

4. 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 
2011 

5. Preenchimento do Novo 
Mapa de Assimetrias do 
Subsetor 7.b 
 

Nova versão do 
mapa, priorizando os 
modos de prestação 
de serviços, e 
excluindo os produtos 
exemplicativos, deve 
ser preenchida e 
revisada a cada 
reunião. 

Permanente Ata Nº 02/10 Semestral 

 
 

9. Outros temas. 

1- Informe do Brasil aos demais delegados sobre a proposta de negociação de 
serviços em listas negativas, conforme debate interno. 

2 - Decisão sobre a separação do Subsetor 7.b em 7.b.1 e 7.b.2: 

Conforme a Ata imediatamente anterior da Coordenação Nacional do SGT-4, 
firmada em Buenos Aires, foi solicitado às Comissões que consensuassem 
uma classificação que seja comum aos quatro Estados Partes.  

Nesse sentido, o Brasil propôs uma nova abordagem de lista para substituir o 
atual formato apresentado no Mapa de Assimetrias.  Explicou que essa lista 
para a negociação de serviços contida no Protocolo de Montevidéu, baseada 
no documento W/120 do GATS, traz, em seu setor 7, os serviços financeiros.  
Esse setor se divide em 7.a e 7.b, sendo, o primeiro, exclusivo para os serviços 
de seguros, enquanto que o 7.b se apresenta como uma confusa mescla entre 
serviços bancários e não-bancários, sendo estes, em última análise, uma lista 
não exaustiva dos serviços do mercado de valores. O setor 7.b traz, também, 
uma lista exemplificativa de produtos que, ao invés de ajudar, atrapalham o 
entendimento do regulador, por juntar produtos bancários e de mercado de 
valores. Lembrou que, no passado recente, houve uma orientação para que a 
Comissão do Mercado de Capitais propusesse ao Grupo de Serviços uma nova 
lista, um novo ordenamento do setor 7.b, o que foi realizado pela Comissão do 
Mercado de Capitais. Essa iniciativa teve por objetivo separar o que seriam 
serviços bancários daqueles serviços do mercado de valores. A lista foi 
adotada pelo Grupo de Serviços do Mercosul e na OMC (ofertas do Brasil de 
2005 na Rodada Doha), mas, por ocasião do exercício de transparência, 
instituído pela Decisão CMC nº 49/08, conhecida como “fotografia” e realizada 
no SGT-4 como “mapa de assimetrias”, a fusão entre os serviços do setor 7.b, 
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como originalmente disposto no W/120 da OMC (e no Protocolo de 
Montevidéu), prevaleceu, trazendo em seu bojo a dificuldade de se lidar com os 
serviços desse subsetor. Outra dificuldade apresentada, desta vez não pela 
lista, mas pela descrição dos modos 1 e 2 de prestação de serviços contida no 
GATS e no Protocolo de Montevidéu, é a questão do comércio eletrônico ou, 
mais precisamente, pelas transações realizadas por meio eletrônico, via 
internet, e seu impacto nos dois modos acima.  A esse respeito, decidiu o SGT-
4 que qualquer serviço cuja utilização/contratação se dê por meio eletrônico 
será considerado modo 1, onde oferta e publicidade são consideradas 
transfronteiriças, a despeito do ponto de vista de sua realização. 
 
A Comissão do Mercado de Capitais, com base no exposto acima, vem propor 
aos Coordenadores Nacionais deste SGT-4 (Serviços Financeiros) uma nova 
proposta para a comparação das legislações nacionais de seus membros, 
separando, no subsetor 7.b, de um lado, os serviços bancários dos do mercado 
de capitais e, de outro, a sua disposição via lista de serviços, agrupada por 
modos de prestação de serviços, onde os modos 1 a 4 conteriam somente os 
serviços pertinentes a cada modo, devidamente revisados e reagrupados. 
Outra decisão desta Comissão é que deverão ser eliminadas todas as 
referências a produtos, ainda que exemplificativas, permanecendo em lista 
somente os serviços negociados no mercado de valores. 
 
A Comissão decidiu também que os países membros apresentarão seus 
comentários e sugestões, se houver, até 28 de fevereiro de 2011, para adotar o 
novo formato e preenchê-lo para discussão e finalização na reunião prévia em 
Buenos Aires, mencionada no ponto 3 abaixo e entrega na reunião do SGT-4 
sob a presidência pro tempore do Paraguai. 
 
A proposta de Revisão do Mapa de Assimetrias se encontra no Anexo IX. 
 

3 - Os delegados avaliaram a necessidade de uma reunião prévia à reunião 
oficial do SGT-4 sob a presidência pro tempore Paraguaia para avançar nos 
acordos pendentes de intercâmbio de informação e de prospecto MERCOSUL, 
além de trabalhar no novo formato de mapa de assimetria e de seu 
preenchimento. O Brasil ofereceu a sede da CVM no Rio de Janeiro. Por uma 
questão de facilidade de acesso direto e custos para a totalidade dos 
delegados, a Argentina ofereceu sediar dita reunião nas dependências da CNV, 
em Buenos Aires, por dois dias, possivelmente em abril.  A ata desta reunião 
será incorporada à ata da reunião oficial, em anexo próprio. 

4 - A Comissão do Mercado de Capitais propõem à Coordenação Nacional a 
mudança de seu nome para “Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”, 
em português e “Comisión de Mercado de Valores”, em espanhol.  

5 - As delegações informam que não há outros assuntos a tratar. 
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10. Próxima reunião. 

Será realizada reunião prévia da Comissão, em Buenos Aires e, a reunião 
regular, no país sede da Presidência Pro Tempore, ambas em datas a serem 
definidas oportunamente. 
 

11. Anexos. 

 
Os Anexos que formam parte desta Ata são: 

 
Anexo I Lista de delegados. 
Anexo II Agenda.  
Anexo III Sumário Executivo da Ata. 
Anexo IV Projeto de MOU MERCOSUL. 
Anexo V Projeto de Prospecto MERCOSUL. 
Anexo VI Projeto de Acordo-Quadro para a elaboração de demonstrações 

financeiras conforme as Normas Internacionais de informação 
Financeira. 

Anexo VII Mapas de Assimetrias em AM e TN 
Anexo VIII Informe de novas normas regulatórias 
Anexo IX Proposta de Revisão do Mapa de Assimetrias 
 
 
Não havendo outros assuntos 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 I 

XXX Reunião do SGT 4 “Assuntos Financeiros” Ata Nº 2/10 
Brasília, 23 a 25 de novembro de 2010 

 
 
 

Lista de Delegados 
 
 
Delegação da Argentina: 
María Silvia Martella, Comisión Nacional de Valores, msmartella@cnv.gov.ar, 
(54 11)43294747 
 
 
Delegação do Brasil: 
Alexandre Diniz de Freitas, Comissão de Valores Mobiliários, 
alexandreF@cvm.gov.br, (55 21)3554-8425 
Leonardo Alcantara Moreira, Comissão de Valores Mobiliários, 
lalcantara@cvm.gov.br, (55 21) 3554-8532 
 
 
Delegação do Paraguai: 
Lilian Páez, Comisión Nacional de Valores, lpaez@cnv.gov.py,  (595 21) 444 
242 
 
 
Delegação do Uruguai: 
Elena Kechichián, Banco Central del Uruguay, elenak@bcu.gub.uy, (598 
2)1967-1925 
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