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XVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 - 
“ASSUNTOS FINANCEIROS” 

 
ATA DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
Realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 20 e 22 de outubro 
de 2004, reunião da Subcomissão de Demonstrações Contábeis do Subgrupo de 
Trabalho Nº 4 - “Assuntos Financeiros”, com a presença das Delegações da 
Argentina, Brasil e Uruguai. 
 
 
Antes da discussão dos temas agendados, foram distribuídos material de apoio 
para a reunião, incluindo: quadros comparativos, agenda tentativa e Cd Rom 
contendo trabalhos acadêmicos com pesquisas vinculadas aos temas em estudo 
na SCDC, publicados no Brasil. 
 
Foram discutidos os seguintes temas, conforme agenda proposta: 
 
1. Revisão Permanente do Modelo de Plano de Contas 
 
As conclusões e ajustes já constam da versão final do quadro.  
 
Efetuou-se uma análise pormenorizada do quadro comparativo com as 
considerações efetuadas a respeito do cumprimento do modelo de plano de 
contas com base em informações repassadas pelos países membros. 
Continuarão os estudos para a adequação de cada item sob estudo.  
 
Para a próxima reunião, o Uruguai se compromete, à luz de consultas aos outros 
estados membros, apresentar uma proposta de revisão da nomenclatura das 
rubricas do Plano de Contas, especialmente no que tange a rubrica (rubro) Outras 
Contas a Receber e Outros Contas a Pagar.  
 
Foi recomendado que nas rubricas de resultado das operações financeiras haja 
uma distinção entre as contas representativas de juros (interesses) e comissões 
para fins de registro contábil. 
 



Foi recomendado que se faça a segregação da variação cambial dos demais 
encargos/rendimentos das operações financeiras. 
 
A Argentina se predispôs a estudar os temas: gasto extraordinário e bens 
intangíveis e apresentará o resultado na próxima reunião, subsidiando proposta 
de ajustes no quadro de avanço. 
 
O Brasil se comprometeu a estudar e propor um modelo para a divulgação de 
políticas e administração de riscos, à luz da experiência internacional. 
 
As contas de Passivo (depósitos, obrigações interbancárias e financeiras) e 
valores em circulação deveriam ter seus valores segregados em principal 
(capital), rendas a apropriar e rendimentos. 
 
 
2. Discussão sobre os critérios contábeis aplicáveis ao registro contábil de 
operações com derivativos e as modificações implementadas em cada país 
membro 
 
Inicialmente, os países presentes informaram como procedem o registro dos 
instrumentos financeiros derivativos. O Uruguai destacou que não existem 
diferenças no que tange a contabilização de derivativos que envolvem ou não a 
entrega do ativo subjacente. A Argentina e o Brasil, destacaram que possuem 
procedimentos distintos para as operações com entrega e operações sem a 
entrega do ativo subjacente. 
 
O Uruguai informou que está definindo a contratação de consultoria para adequar 
as normas contábeis aplicáveis ao seu sistema bancário às normas internacionais 
de contabilidade, que contemplará, dentre outros, as relativas aos instrumentos 
financeiros derivativos. 
 
Foram discutidas, adicionalmente, questões envolvendo a implantação do 
International Accounting Standard 39. O Brasil fez uma apresentação dos 
principais aspectos do pronunciamento internacional, com destaque para a 
questão da marcação a mercado (fair value). Enfatizou-se, ainda, a participação 
de representante brasileiro no Accounting Task Force (ATF) do Comitê de 
Basiléia.  
 



Foi feita uma proposta envolvendo o estudo de tópicos específicos do 
pronunciamento como: operações de crédito e constituição de provisão, 
reconhecimento, mensuração e baixa de ativos, fair value option, hedge 
accounting e macro hedge, impactos no patrimônio líquido e resultado, além do 
disclosure.  
 
Após discussões, ficou acertado que a Argentina desenvolverá estudo acerca da 
contabilização de operações de crédito e suas provisões e o Brasil realizará 
estudo sobre títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, 
com base no IAS 39. 
 
 
3. Análise do resultado do quadro comparativo elaborado pela Argentina 
vinculado às recomendações sobre divulgação de informações contidas no 
Pilar III – Disciplina de Mercado do Novo Acordo de Capitais do Comitê de 
Basiléia.  
 
 
A Argentina apresentou para a SCDC e para a Comissão do Sistema Financeiro 
(CSF) resumo da adequação de cada país membro aos critérios definidos no 
Acordo de Basiléia. Ficou definido que as demandas da CSF relativas ao Pilar III 
serão supridas por meio da SCDC. 
 
 
4. Análise do tema Auditoria Independente com base em quadro elaborado 
pelo Uruguai 
 

Foi colocado a disposição dos representantes do Mercosul quadro comparativo 
elaborado pelo Uruguai para fins de harmonização futura das normas de 
contabilidade e auditoria. A representante daquele país enfatizou que está em 
estudo uma modificação das normas de auditoria externa que contempla 
aspectos já existentes nos países membros, como por exemplo o rodízio de 
auditores, restrição a prestação de outros serviços e limites de participação por 
clientes nas rendas das empresas de auditoria. 
 
Qualquer país que fizer uma alteração das normas referentes ao tema, se 
compromete a fazer as alterações no quadro comparativo. 
 
 



5. Análise dos resultados relativos à comparação efetuada pelo Paraguai 
sobre as disposições legais vigentes sobre o patrimônio líquido e seu 
tratamento contábil nos países membros. 
 
O exame ficou prejudicado pela ausência da delegação do Paraguai que havia 
ficado responsável pela elaboração do estudo. 
 
 
6. Análise de quadro comparativo elaborado pelo Uruguai sobre 
Fideicomissos Financeiros 
 
Os países expuseram as normas que regem esta matéria em seus respectivos 
mercados, destacando-se que em termos gerais estas operações não poderiam 
produzir resultados positivos (receitas) pela mera segregação do patrimônio da 
entidade dos créditos cedidos. O Brasil comprometeu-se a fazer os ajustes 
necessários no quadro comparativo, para apresentação na próxima reunião, das 
informações repassadas relativas ao fideicomisso, de forma a incluir dados sobre 
operações de securitização. 
 
Foi discutida, de forma complementar, a questão da cessão de crédito e seus 
efeitos na apuração de ganhos ou perdas para o cessionário. De forma geral, o 
valor do crédito para fins de informação à Central de Risco deve representar o 
valor do empréstimo mais seus encargos. De forma similar ao fideicomisso, a 
compradora não deve registrar resultados decorrentes da compra. A Argentina se 
comprometeu a remeter aos demais países uma análise e uma proposta de 
regulamentação alinhada às normas internacionais de contabilidade. 
 
7. Análise de quadro elaborado pela Argentina em relação  à utilização de 
parcela da provisão para créditos de liquidação duvidosa como elemento 
integrante do capital regulatório. 

 

Os representantes apresentaram os padrões contábeis de cada país relativos à 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, ficando 
evidenciado que há tratamentos distintos quanto à utilização de parcela da 
provisão como item componente do capital regulatório. Recomendou-se que a 
questão deve ser objeto de análise em conjunto com a CSF, com o suporte da 
SCDC. 



 
8. Proposta de Trabalho para 2005 

 

1. Revisão permanente do modelo de plano de contas com base em 
trabalho elaborado pela representação do Uruguai. 

2. Análise dos temas Operações de Crédito, Operações com Títulos e 
Valores Mobiliários e Operações com Derivativos, com base no IAS 
39. 

3. Avaliação do Pilar III Disciplina de Mercado do Novo Acordo de 
Capitais do Comitê de Basiléia em conjunto com a Comissão de 
Sistema Financeiro. 

4. Atualização do quadro comparativo vinculado às auditorias externas. 

5. Análise e consideração do conteúdo das notas explicativas às 
demonstrações contábeis, inclusive quadros explicativos anexos 
sobre: 

• exposição em moeda estrangeira, 

• títulos e valores mobiliários (concentração e prazos); 

• operações de crédito (concentração e prazos); 

• participações societárias; 

• variação de saldos de bens de uso, de bens não de uso e de 
intangíveis; 

• depósitos (concentração e prazos); 

• provisões; 

• outras consideradas relevantes. 

 

 

 

9. Data da próxima reunião 
 
A Presidência Pro Tempore definirá oportunamente data e local da próxima 
reunião, indicando as Comissões e Subcomissões a serem convocadas.  



 
 
10. Anexos 
 
Os anexos que formam parte da presente Ata são os seguintes: 
 
Anexo I – IAS39 - Modificações no Período de Consulta: Comentários 
Anexo II - Disciplina de Mercado - Novo Acordo de Capital do Comitê de Basiléia 
Anexo III - Quadro Comparativo de Auditorias Externas: Normas 
Anexo IV - Quadro Comparativo de Fideicomissos Financeiros 
Anexo V - Excesso de Provisão como parte integrante do Capital Regulatório 
Anexo VI - Resumo Executivo 
Anexo VII – Programa de Trabalho para 2005 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Pela delegação da Argentina 
Ricardo O. Maero 
Stella Maris Falcón 

 
 

_________________________ 
Pela delegação do Brasil 
Amaro Luiz de Oliveira Gomes 
Antônio Augusto de Sá Freire Filho 
Jaildo Lima de Oliveira 

 
_______________________ 
Pela delegação do Paraguai 
 
 

 
________________________ 
Pela delegação do Uruguai 
Gabriela Requiterena 
 

 
 


