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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL 

XVIII REUNIÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 

“ASSUNTOS FINANCEIROS” 

20 A 22 DE OUTUBRO DE 2004 
 
 
 
 

MERCOSUL/SGT N° 4 / ATA N° 2/04 
 
 

Foi realizada na Cidade de Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 20 e 22 de 
outubro de 2004 a II Reunião do ano 2004 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos 
Financeiros” – Comissão do Mercado de Capitais, com a presença das delegações da 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
 

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

A Agenda de temas tratados figura como Anexo II. 
 

 O texto do extrato da Ata figura como Anexo III. 
 

A documentação relativa aos temas tratados na Agenda figura como Anexos IV 
a VII. 

 
 

1. Análise de operação em bolsa com títulos públicos da região. 
 

Brasil reiterou que o assunto não é de competência da Comissão de Valores 
Mobiliários e informou que o Banco Central do Brasil já foi informado sobre a 
necessidade de, sendo de seu interesse, definir, juntamente com o Tesouro 
Nacional, os nomes das pessoas que trataram doravante desse assunto.   
 
Argentina informou que, embora seja assunto da competência da Comisão 
Nacional de Valores, continua aguardando opinião do Banco Central da 
República Argentina a respeito. 
 
Uruguai informou que não há óbices para a negociação em bolsa de títulos 
públicos e que hoje já há transação com títulos soberanos de terceiros países, 
incluindo os de países extra bloco. 

 
Paraguai propôs que o tema seja tratado até a próxima reunião ou que, caso 
não haja definição por parte de Brasil e Argentina sobre o assunto, se retire 
esse ponto da agenda, com o que todos concordaram. 
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2. Oferta pública e negociação via internet. 
 

Paraguai informou que analisou o material fornecido na reunião anterior pelo 
Brasil e Uruguai e consideram interessante que cada instituição reguladora 
possa vir a incorporar idéias na medida de suas necessidades do mercado 
interno. 
 
Argentina analisou o material e informou que vai trabalhar em um projeto com 
as entidades autoreguladas, a fim de estabelecer uma regulamentação a 
respeito.  
  
Brasil informou que havia proposto esse tema no passado quando a IOSCO o 
estava discutindo no intuito de se emitir uma lista de princípios e padrões sobre 
o assunto.  Observou-se que, tanto na IOSCO, como nos países do Mercosul, 
havia muitas formas de se tratar o tema.  O processo não logrou o êxito 
esperado, não avançando no âmbito internacional. 

 
Brasil igualmente informou que encontra-se sendo discutindo, na Comissão de 
Valores Mobiliários, um parecer que tratará pontos fundamentais sobre o tema e 
que o mesmo, quando aprovado, será circulado entre os membros desta 
Comissão de Mercado de Capitais para conhecimento e futura discussão.  
Propôs, então, que fosse retirado, por ora, o tema das futuras agendas, obtendo 
a concordância dos demais. 

 
 
3. Concretização do texto para harmonização legislativa de atividades de 
compensação e liquidação de operações realizadas no mercado de capitais. 

 
Paraguai informou que tem conhecimento de um projeto de lei a ser proposto 
pelo setor privado sobre central depositária de valores (Caja de Valores), mas 
não pode, nesse momento, se comprometer com o texto do Projeto de Decisão 
II da SAT ou tampouco poder precisar prazos para aprovação de sua lei interna. 
 
Uruguai propôs modificação por escrito (anexo IV da ata) no texto do Projeto de 
Decisão II da SAT, retirando-se a necessidade de mudanças de legislação. 
 
Os demais países concordaram que vão analisar a proposta do Uruguai e enviar 
comentários antes da próxima reunião. 
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4. Negociação transfronteiriça de fundos de investimento. 

 
Argentina fez um histórico do processo até a proposta atual e ressaltou os 
resultados logrados desde a reunião de outubro de 2003 em Montevidéu, os  
quais estão anexos a esta Ata (Anexo V); 

 
A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil informou que foi editada uma nova 
regulamentação sobre fundos de investimentos, a qual entrará em vigor neste 
ano (Instrução CVM Nº 409/04, disponível na página da Internet da CVM).  

 
Destaca-se que o setor privado do Brasil (ANBID) enviou comentários à CVM 
sobre o texto do Acordo-Marco, os quais foram circulados entre os membros 
para análise. 

  
Paraguai informou que, embora tenham intenção de participar de um acordo 
nesse sentido, não há, neste momento, possibilidade de fazê-lo, tendo em vista 
a situação atual do seu mercado de fundos, assim como empecilhos legais para 
tal. 

 
Avaliada esta situação e, tendo em vista que, face às novas regras do CMC 
para a celebração de acordos no âmbito do Mercosul, que exigem a 
concordância dos quatro membros e não prevêem a condição de melhores 
esforços para tal, concordaram os delegados que não há possibilidade de se 
remeter uma proposta conjunta de Acordo-Marco de Negociação 
Transfronteiriça de Fundos à apreciação do GMC. 

 
Os países se comprometem a manter-se informados sobre avanços normativos 
e demais questões relevantes relacionadas com o desenvolvimento deste tema. 

 
 

5. Unificação de registro e negociação transfronteiriça de valores. 
 

Brasil entregou o quadro de Oferta Pública completo por todos os membros para 
análise dos demais, que se encorpora a esta Ata (Anexo VI). 

 
Os membros da Comissão entendem que, para se avançar nesse tema, é 
necessário um trabalho preliminar que será detalhado no próximo item desta Ata 
(ponto 6), o qual passa a incorporar esse assunto. 

 
 

6. Lista com idéias para o desenvolvimento de um mercado de capitais 
regional a ser implementado até 2006.  
 

Os membros entendem que as idéias aqui listadas devem doravante fazer parte 
de um tema específico para a identificação de pré-requisitos relativos a 
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emissores de ações e/ou títulos de dívida privada, necessários para a criação 
de um mercado de capitais regional.  

 
Argentina propôs que se utilizasse o quadro já realizado para registro e 
negociação de valores e nele se agregassem outras informações.  Propôs 
também que essas modificações e eventuais compilações de informações 
sejam realizadas por um único país, o que se predispõem a realizar.  

 
Acordaram os membros que, após análise do quadro atual de oferta pública 
realizado sob o item 5 desta Ata, o mesmo deverá receber propostas de 
ampliação do nível de detalhamento das informações listadas em sua primeira 
coluna, bem como para a criação de um novo quadro, onde deverão constar as 
informações relativas à manutenção do registro.  Os países se comprometem a 
remeter tais propostas à CNV da Argentina antes de 31 de março de 2005. 

 
A CNV da Argentina enviará os quadros aos demais países antes de 30 de abril 
para análise, comentários e conclusão da sua estrutura na próxima reunião da 
Comissão,  

 
A agenda acordada pelos países é a seguinte:  no primeiro semestre de 2005 
se concluirá a estrutura dos quadros de requisitos.  No segundo semestre, até 
31 de agosto, os países remeterão à CNV da Argentina o conteúdo dos quadros 
para sua compilação e apresentação durante a reunião do Uruguai, onde se 
analisarão as diferenças e suas origens. 

 
Posteriormente, acordaram os membros que, antes de 31 de março de 2006, 
será elaborado um quadro demonstrativo da situação vigente, a ser circulado 
antes da reunião na Argentina, no primeiro semestre 2006. 

 
Como conclusão do trabalho aqui proposto, na reunião do segundo semestre de 
2006, consensuar-se-á um informe final.  

 
 
 
7. Seguimento e Avaliação do Programa de Trabalho conforme Ata N° 1/2004. 

 

ATIVIDADES CARÁTER ORIGEM PRAZO 

1. Acordo marco sobre 
Negociacão transfronteiriça de 
fundos de investimento 

Excluído 

GMC Ata 2/01 
Aprovação do 
Plano de 
Trabalho 

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

2. Acordo marco sobre 
compensação e liquidação de 
operações Específico 

GMC Ata 2/01 
Aprovação do 
Plano de 
Trabalho 

Pendente de 
Cumprimento  
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3. Oferta pública e negociação de 
valores via Internet Excluído 

GMC Ata 2/01 
Aprovação do 
Plano de 
Trabalho 

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

4. Informação sobre novas normas 
regulatórias do mercado de 
capitais editadas nos países 
membros 

Permanente ------------------- ----------------- 

5. Tratamento estatístico 
consolidado dos Estados-Parte na 
página WEB do MERCOSUL 

Permanente GMC Ata 02/03 Anualmente 

6. Lista de ideáis iniciais para o 
desenvolvimento do mercado de 
capitais regional 

Em fase inicial CMC Nº 26/03 Dezembro de 
2006 

7. Operação em bolsa com títulos 
públicos da região Específico ------------------- Junho 2005 

 
 
8. Outros Temas. 

 
 Com relação ao item 5 do programa de trabalho, os membros estabeleceram que 

será enviado ao Uruguai, antes de 31 de março de 2005, suas informações 
estatísticas de 2004, para publicação na Página da Internet do Mercosul. 

 
 Uruguai apresentou aos demais membros a Lei Nº 17835 sobre o Combate à 

Lavagem de Dinheiro (Anexo VII). 
 
 
PRÓXIMA REUNIÃO 
 

A próxima reunião realizar-se-á durante o primeiro semestre do ano de 2005, de 
acordo com o que resolvam os coordenadores do Subgrupo. 
 
ANEXOS 
 
Os Anexos que formam parte desta  Ata são: 
 
Anexo I –  Lista de Participantes 
Anexo II - Agenda   
Anexo III – Extrato da Ata 
Anexo IV-  Proposta de modificação do Projeto de Decisão II da SAT 
Anexo V - Quadro comparativo de Fundos de Investimentos e Projeto de Texto 

Acordo-Marco para Negociação Transfronteiriça de Fundos Comuns de 
Investimento, elaborado pela CNV da Argentina 

Anexo VI - Quadro comparativo de requisitos para Oferta Pública 
Anexo VII -  Lei de Lavagem de Dinheiro do Uruguai 
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Não havendo mais temas a considerar, procede-se à assinatura. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
Pela delegação da Argentina    
 
 
 
 
---------------------------------------- 
Pela delegação do Brasil 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
Pela delegação do Paraguai    
 
 
 
 
---------------------------------------- 
Pela delegação do Uruguai 
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ANEXO N° I 
 
 
da  Ata N° 2/04 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão do 
Mercado de Capitais 
 
 
 
Lista de Participantes 
 
 
 
Argentina: María Soledad Castro (Comisión Nacional de Valores) 
  Cristina Tonini (Comisión Nacional de Valores) 
 
 
Brasil: Eduardo Manhães Ribeiro Gomes (Comissão de Valores Mobiliários) 

Alexandre Diniz de Freitas (Comissão de Valores Mobiliários) 
  Carlos Sussekind (Comissão de Valores Mobiliários) 
  Roberto Pereira (Comissão de Valores Mobiliários) 
  Felipe Claret da Mota (Comissão de Valores Mobiliários) 
   
 
Paraguay: Juan Carlos Zárate (Comisión Nacional de Valores) 
  Alicia de Giménez (Comisión Nacional de Valores) 
 
 
Uruguay: Marcelo Vidoni Barbero (Banco Central del Uruguay) 
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ANEXO N° II 
 
 
da Ata N° 2/04 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão  do 
Mercado de Capitais 
 
AGENDA 
 

 
 

1. Análise de operação em bolsa com títulos públicos da região. 
 
2. Oferta pública e negociação via internet  

 
3. Concretização do texto para harmonização legislativa de atividades de 

compensação e liquidação de operações realizadas no mercado de capitais. 
  

4. Negociação transfronteiriça de fundos de investimento.  
 

5. Unificação de registro e negociação transfronteiriça de valores. 
  

6. Lista com idéias para o desenvolvimento de um mercado de capitais regional a 
ser implementado até 2006. 

  
7. Seguimento e Avaliação do Programa de Trabalho conforme Ata N° 1/2004. 

 
8. Outros Temas. 
  
9. Apresentação do extrato da ata da Comissão aos Coordenadores Nacionais. 

 
10. Conclusão e Aprovação da Ata N° 2/2004. 
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ANEXO N° III 

 
da Ata N° 2/04 do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” – Comissão do 
Mercado de Capitais 
 
EXTRATO DA ATA 
 

1. ANÁLISE DE OPERAÇÃO EM BOLSA COM TÍTULOS PÚBLICOS DA 
REGIÃO. 

  
Paraguai propôs que o tema seja tratado até a próxima reunião ou que, caso 
não haja definição por parte de Brasil e Argentina sobre o assunto, se retire 
esse ponto da agenda, com o que todos concordaram. 

 
2. OFERTA PÚBLICA E NEGOCIAÇÃO VIA INTERNET.  
 

Brasil informou que encontra-se discutindo, na Comissão de Valores Mobiliários, 
um parecer que tratará pontos fundamentais sobre o tema e que o mesmo, 
quando aprovado, será circulado entre os membros desta Comissão de 
Mercado de Capitais para conhecimento e futura discussão.  Propôs, então, que 
fosse retirado, por ora, o tema das futuras agendas, obtendo a concordância 
dos demais. 

 
3. CONCRETIZAÇÃO DO TEXTO PARA HARMONIZAÇÃO LEGISLATIVA DE 

ATIVIDADES DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES 
REALIZADAS NO MERCADO DE CAPITAIS. 

 
Uruguai propôs modificação por escrito (anexo IV da ata) no texto atual Projeto 
de Decisão II da SAT, retirando-se a necessidade de mudanças de legislação.  
Os demais países concordaram que vão analisar a proposta do Uruguai e enviar 
comentários antes da próxima reunião. 

 
4. NEGOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. 

 
Paraguai informou que, embora tenham intenção de participar de um acordo 
nesse sentido, não há, neste momento, possibilidade de fazê-lo, tendo em vista 
a situação atual do seu mercado de fundos, assim como empecilhos legais para 
tal.  Avaliada esta situação e, tendo em vista que, face às novas regras do CMC 
para a celebração de acordos no âmbito do Mercosul, que exigem a 
concordância dos quatro membros e não prevêem a condição de melhores 
esforços para tal, concordaram os delegados que não há possibilidade de se 
remeter uma proposta conjunta de Acordo-Marco de Negociação 
Transfronteiriça de Fundos à apreciação do GMC.   

 
5. UNIFICAÇÃO DE REGISTRO E NEGOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE 

VALORES. 
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 Os membros da Comissão entendem que, para se avançar nesse tema, é 
necessário um trabalho preliminar que será detalhado no próximo item desta 
Ata (ponto 6), o qual passa a incorporar esse assunto. 

 
6. LISTA COM IDÉIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO DE 

CAPITAIS REGIONAL A SER IMPLEMENTADO ATÉ 2006. 
 

Os membros entendem que as idéias aqui listadas devem doravante fazer parte 
de um tema específico para a identificação de pré-requisitos relativos a 
emissores de ações e/ou títulos de dívida privada, necessários para a criação 
de um mercado de capitais regional.  

 
A agenda acordada pelos países é a seguinte:   
 
• no primeiro semestre de 2005 se concluirá a estrutura dos quadros de 

requisitos.   
• No segundo semestre, até 31 de agosto, os países remeterão à CNV da 

Argentina o conteúdo dos quadros para sua compilação e apresentação 
durante a reunião do Uruguai, onde se analisarão as diferenças e suas 
origens. 

• antes de 31 de março de 2006, será elaborado um quadro demonstrativo da 
situação vigente, a ser circulado antes da reunião na Argentina, no primeiro 
semestre 2006. 

• Como conclusão do trabalho aqui proposto, na reunião do segundo 
semestre de 2006, consensuar-se-á um informe final.  

 
7. SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO CONFORME 

A ATA N°1/2004. 
 

ATIVIDADES CARÁTER ORIGEM PRAZO 

1. Acordo marco sobre 
Negociacão transfronteiriça de 
fundos de investimento 

Excluído 

GMC Ata 2/01 
Aprovação do 
Plano de 
Trabalho 

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

2. Acordo marco sobre 
compensação e liquidação de 
operações 

Específico 

GMC Ata 2/01 
Aprovação do 
Plano de 
Trabalho 

Pendente de 
Cumprimento  

3. Oferta pública e negociação de 
valores via Internet Excluído 

GMC Ata 2/01 
Aprovação do 
Plano de 
Trabalho 

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

4. Informação sobre novas normas 
regulatórias do mercado de 
capitais editadas nos países 
membros 

Permanente ------------------- ----------------- 
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5. Tratamento estatístico 
consolidado dos Estados-Parte na 
página WEB do MERCOSUL 

Permanente GMC Ata 02/03 Anualmente 

6. Lista de ideáis iniciais para o 
desenvolvimento do mercado de 
capitais regional 

Em fase inicial CMC Nº 26/03 
Dezembro de 
2006 

7. Operação em bolsa com títulos 
públicos da região 

Específico ------------------- Junho 2005 

 
 

8. OUTROS TEMAS. 
 

Com relação ao item 5 do programa de trabalho, os membros estabeleceram que 
será enviado ao Uruguai, antes de 31 de março de 2005, suas informações 
estatísticas de 2004, para publicação na Página da Internet do Mercosul. 


