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1 MERCOSUL/SGT N° 4/ATA N°02/2017 

XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO MERCOSUL FINANCEIRO (SUBGRUPO DE 
TRABALHO N° 4 – “ASSUNTOS FINANCEIROS”) 

Entre os dias 07 e 09 de novembro de 2017, os membros da Comissão de Seguros 

reuniram-se na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, no âmbito da XLII 

Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – Assuntos Financeiros. 

Se fizeram representar na reunião da Comissão as delegações da Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai, conforme detalhado na lista de participantes, que passa a fazer parte 

da presente Ata na forma do Anexo I. 

A Bolívia foi convocada para as reuniões, nos termos do Artigo 3º da Decisão CMC 

Nº 68/2012, e sua participação se dá nos termos da Decisão CMC Nº 18/2004, alterada 

pela Decisão CMC Nº 11/2013.  

A lista completa dos Anexos que formam a presente Ata está detalhada no ponto 10. 

Destes anexos, antecipa-se: 

 A Lista de Participantes consta do Anexo I. 

 Os temas tratados constam do Anexo II. 

 O Resumo Executivo da Ata desta reunião consta do Anexo III. 

A reunião foi iniciada tendo por base os temas listados na Agenda de Trabalho (revista) 

enviada por ocasião da Convocatória, sendo que foi solicitada pelo Brasil a inversão na 

ordem da agenda para tratar em primeiro lugar do ponto 6, seguros obrigatórios para 

circulação de veículos de passeio no Mercosul (Carta Verde) e de veículos de carga e 

passageiros no âmbito dos países do ATIT – Acordo de Transporte Internacional 

Terrestre, da ALADI (Carta Azul), para permitir a participação de servidor da área 

técnica da Susep (Brasil) responsável pelos seguros obrigatórios de circulação de 

veículos. 

Esclarece-se que, para facilitação de controle, os pontos de ação de cada item estão 

ressaltados em azul. 



                          

XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 
4 – SGT-4 – Assuntos Financeiros do Mercosul) 

Mercosul/SGT N° 4/Ata N° 02/2017 

COMISSÃO DE SEGUROS 

Página 2 de 12 

1 Documento de Diagnóstico de Problemas que Impedem a 
Integração 

Na 37ª reunião do SGT Nº 4, realizada em outubro de 2014, em Buenos Aires, a 

Coordenação Nacional do SGT Nº 4 reiterou a solicitação (ponto 16.1 da Ata da 

CN) de que a Comissão elaborasse documento em que fossem apontados os 

principais pontos a serem tratados para que haja condições necessárias para a 

criação de um mercado de seguros regional no âmbito do Mercosul.  

Uma primeira versão do documento foi apresentada na reunião seguinte (38ª 

reunião do SGT Nº 4, em maio de 2015, em São Paulo), que foi posteriormente 

analisada pelas Coordenações Nacionais e cujos comentários foram apresentados 

na 39ª reunião, em Assunção. 

Primeiramente, tanto quanto se pode compreender da solicitação registrada na Ata 

da Coordenação Nacional da 37ª reunião, cabe ressaltar que esse documento é um 

documento interno do SGT Nº 4, apenas para informação e esclarecimento das 

Coordenações Nacionais, não tendo sido identificada a necessidade de que seja 

elevado ao conhecimento do GMC – o que não se impede, obviamente. 

Quanto ao documento em si, um outro problema que não constava na sua versão 

inicial foi identificado pela Comissão e que obstaculizava a produção de um texto 

adequado ao entendimento das Coordenações Nacionais: a falta de um registro 

contínuo das atividades da Comissão no trato dos problemas que dificultam o 

avanço da integração e também da finalidade de cada uma dessas atividades e da 

sua contribuição para a integração. 

Um dos motivos para tanto é que as Atas da reuniões da Comissão são 

documentos em que somente se descrevem brevemente os trabalhos 

desenvolvidos em cada reunião, não se prestando a uma descrição mais detalhada 

das discussões, dos possíveis caminhos a serem seguidos e das possibilidades 

discutidas. A ausência de um documento dinâmico, que estabeleça uma linha de 

tempo das atividades desenvolvidas, permitindo que os membros da Comissão 

que participem de cada reunião, independentemente de quem sejam, possam 

manter-se a par não só do estado atual das discussões mas também do caminho 

percorrido até ali, se revelou o mais forte impedimento.  

Dessa forma, para uma maior efetividade tanto no trato dos problemas que 

impedem a integração quanto no informe dos trabalhos da Comissão à 

Coordenação Nacional, finalidade primária do documento pedido, a Comissão 

decidiu solicitar à Coordenação Nacional permissão para que o documento 

anteriormente demandado, chamado de “Documento de Diagnóstico dos 

Problemas que Impedem o Avanço para uma Efetiva Integração do Mercado de 

Seguros no Âmbito do MERCOSUL”, passe a ser um documento permanente de 
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acompanhamento das atividades da Comissão, com três seções: Problemas para a 

Integração e Soluções Vislumbradas, Documentos de Trabalho da Comissão e 

Outras Atividades Desenvolvidas na Comissão. Em cada uma, se listarão seus 

elementos, se incluirá uma breve explanação de a que se referem e se explicará 

como contribuem para o alcance dos objetivos da Comissão.  

Esse novo documento chamar-se-á “Documento de Acompanhamento e 

Informação das Atividades da Comissão de Seguros”, será atualizado a cada 

reunião conforme os trabalhos realizados e anexado à Ata para informação da 

Coordenação Nacional e também dos representantes dos membros da Comissão 

que venham a participar das reuniões seguintes, dessa forma estabelecendo o 

necessário histórico das atividades e discussões da Comissão. O conjunto desses 

documentos, ao longo do tempo, permitirá a qualquer pessoa ter a exata noção do 

que já foi discutido, do que já foi acordado, do que resta realizar e das opções 

consideradas para tanto, bem como dos responsáveis por cada atividade 

combinada para a reunião seguinte. 

Caso a solicitação seja aprovada pelas Coordenações Nacionais, o Brasil se 

compromete a entregar o rascunho da primeira versão desse documento até o final 

do mês de novembro para análise a aprovação dos outros membros. 

2 Análise dos resultados da autoavaliação dos PBSs 5, 7, 8 e 18 

O Brasil apresentou os resultados da análise realizada sobre os documentos 

inseridos como Anexo IV (SAPR_COMPARATIVO_PBS 5-7-8-18 - 

RESERVADO).  

As autoavaliações trataram dos seguintes Princípios Básicos de Seguros da IAIS: 

PBS 5 – Adequação de Pessoas 

PBS 7 – Governança Corporativa 

PBS 8 – Gestão de Riscos e Controles Internos  

PBS 18 - Intermediários 

De acordo com as respostas apresentadas, segue abaixo o resumo das 

autoavaliações. Esclarece-se que, caso algum membro deseje explicações 

complementares sobre a situação específica relativa às respostas às perguntas dos 

questionários, poderá solicitar as informações diretamente ao membro em questão. 

PBS 5 – Adequação de Pessoas (Questões 21 a 31) 
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Análise: Esse PBS trata basicamente da adequação de pessoas para ocupar 

posições, nas seguradoras, no Conselho de Administração, na Diretoria Executiva, 

como pessoas-chave na administração, atuário responsável, auditor externo e 

proprietários significativos. No geral, as respostas às questões 21 a 26 foram 

similares para Argentina, Bolívia, Brasil, Uruguai e Venezuela, exceção feita ao 

Paraguai, que apresenta menos cobertura normativa para essas questões. As 

questões 27 a 31 tratam basicamente da notificação de mudanças às autoridades 

supervisoras e sobre as ações tomadas por cada autoridade supervisora, questões 

mais práticas da adequação de pessoas. 

PBS 7 – Governança Corporativa (Questões 32 a 62) 

Análise: Esse PBS trata basicamente da exigência para que as seguradoras 

implementem uma estrutura de governança corporativa que forneça bases para uma 

gestão e supervisão boas e prudentes dos negócios da seguradora, reconhecendo 

que se protejam adequadamente os interesses dos segurados. Com relação às 

respostas apresentadas a este PBS, verifica-se que em ampla medida Uruguai e 

Venezuela possuem normativos que tratam das questões de governança 

apresentadas pela IAIS, seguidos por Argentina e Brasil, com normas a serem 

implementadas, e Bolívia e Paraguai, que apresentam menos cobertura normativa 

para essas questões. Muitas das questões perguntam sobre ação dos supervisores em 

relação ao tema, e pode-se notar pelas respostas que, para a maioria das perguntas, 

os supervisores têm exemplos de ação quando é necessária sua atuação. 

PBS 8 – Gestão de Riscos e Controles Internos (Questões 63 a 84) 

Análise: Esse PBS trata da exigência para que uma seguradora tenha, como parte da 

sua estrutura geral de governança corporativa, sistemas efetivos de gestão de riscos 

e controles internos, incluindo funções efetivas para gestão de riscos, controle de 

conformidade, questões atuariais e auditoria interna. Nessa parte do questionário, 

de maneira geral, as respostas de Brasil, Uruguai e Venezuela demonstram previsão 

normativa para tratar desses assuntos de gestão de riscos, enquanto Argentina, 

Bolívia e Paraguai, em muitos itens, respondem não se tratar de uma questão 

aplicável, conforme respostas padronizadas do questionário. 

Argentina esclarece que, apesar das respostas a alguns itens estarem como “Não se 

Aplica”, há algumas pautas mínimas explícitas na sua regulamentação geral para a 

atividade seguradora.  

PBS 18 – Intermediários (Questões 1 a 16 de questionário próprio) 

Análise: O supervisor tem que estabelecer e impor requisitos para a conduta de 

intermediários de seguros para garantir que eles desenvolvam as suas atividades de 

maneira transparente e profissional. A maior parte das diretrizes estabelecidas neste 
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PBS se aplica aos intermediários (pessoas que oferecem serviços de intermediação 

para clientes). Em alguns casos, requisitos padronizados aplicam-se ao 

intermediário e à organização; esses casos são claramente especificados na 

correspondente diretriz. Quando o pessoal de vendas diretas das seguradoras 

negociar ou vender seguro como empregados da seguradora, as normas aplicam-se 

à seguradora. 

Para o desenvolvimento posterior do trabalho, cada membro incluirá, ao final da 

planilha correspondente a cada PBS e até a próxima reunião, a indicação das suas 

normas pertinentes, de forma que os membros que queiram usá-las como referência 

para aumentar sua aderência aos PBSs (Princípios Básicos de Seguros da IAIS - 

Associação Internacional de Supervisores de Seguros) em questão possam fazê-lo. 

Poderão também, a seu critério, apresentar casos de exemplo de aplicação das 

normas. 

O Brasil informou ainda da decisão da IAIS, em sua reunião na Malásia da semana 

anterior, de implementar uma ferramenta online de autoavaliação de aderência aos 

PBSs, o que facilitará sobremaneira, após desenvolvida e implementada, o trabalho 

de avaliação de cada um dos membros. 

Os membros trocarão informações entre esta reunião de Brasília e a próxima 

reunião, em Assunção, para definir quais os próximos PBSs que terão a aderência 

avaliada. 

A finalidade da realização de tais avaliações e sua contribuição para o alcance dos 

objetivos da Comissão estarão explanados no Documento de Acompanhamento e 

Informação das Atividades da Comissão de Seguros mencionado no ponto 1. 

3 Análise do Mapa de Assimetrias atualizado e de eventuais reflexos de 
novidades regulatórias de cada estado parte 

O Mapa de Assimetrias (Anexo V - RESERVADO) foi devidamente atualizado e 

os membros se comprometem a, com as informações fornecidas, realizar cada um 

sua análise sobre as assimetrias e realizar considerações sobre os possíveis 

obstáculos para sua redução, informando-as na próxima reunião. Além disso, para 

que o documento não perca sua condição de referência, decidiu-se por sua 

atualização a cada reunião. Para tanto, acorda-se como ponto permanente de agenda 

o informe de novidades regulatórias implementadas em cada jurisdição no período 

anterior à reunião.  

A finalidade e utilidade do Mapa de Assimetrias estão explanadas no Documento 

de Acompanhamento e Informação das Atividades da Comissão de Seguros 

mencionado no ponto 1. 
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4 Discussão do Acordo Marco e atualização de Glossário conforme 
necessário 

Foi discutida e revista a metodologia acordada para o progresso dos trabalhos, 

primeiramente com o desenvolvimento total do Capítulo II, referente às Condições 

de Acesso, para posterior redação do capítulo referente às Condições de Exercício.  

Durante o trabalho de redação, cada membro analisará o texto sugerido e fará suas 

observações utilizando colchetes e cores especificamente atribuídas a cada membro, 

para discussão conjunta nas reuniões da Comissão. 

Apesar da previsão acima, caso algum membro tenha sugestões antecipadas para os 

capítulos posteriores ao Capítulo II, poderão incluí-las na versão de trabalho, para 

discussão no momento oportuno.  

Acordou-se também que o trabalho de desenvolvimento do documento 

propriamente dito prosseguirá nas próximas reuniões. 

5 Conclusão da análise sobre Normativos de Proteção ao Consumidor 

Foi identificada a dificuldade de avaliação comparativa dos ambientes normativos 

referentes ao tema, que, sem uma estrutura que servisse de parâmetro para as 

informações, provavelmente não produziria resultados comparáveis úteis além da 

simples relação de normas com seus temas. Assim, sugeriu-se a utilização do 

questionário recentemente circulado pela ASSAL (Associação de Supervisores de 

Seguros da América Latina), “Cuestionario para miembros de ASSAL Sobre 

Protección al Consumidor”, como estrutura comum de compilação das informações 

para gerar comparabilidade.  

Brasil e Argentina informam que já responderam ao questionário. Os outros 

membros se comprometem a responder ao questionário até abril de 2018 para que 

se possa proceder à análise comparativa para a próxima reunião, em Assunção. 
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6 Carta Verde e seguros obrigatórios para circulação de veículos na 
América do Sul 

6.1 Desobrigação de Papel Verde no Certificado do Seguro 

6.2 Questão da Responsabilidade Civil Subjetiva X Objetiva 

6.3 Carta Azul e considerações do SGT-5 

6.4 Possibilidade de nova estrutura de seguros obrigatórios 

Esse ponto da agenda foi antecipado para o início da reunião em virtude da 

participação de servidor da área técnica da Susep (Brasil) responsável pelos seguros 

obrigatórios de circulação de veículos.  

Na última reunião da Comissão, em maio, em Buenos Aires, listaram-se alguns 

problemas na operação do seguro Carta Verde (nomeadamente, os convênios, 

quando uma seguradora não consegue contraparte no país de destino do veículo; a 

comercialização irregular do Certificado da Apólice Única Carta Verde; e o vazio 

legal nos países que têm seguro obrigatório cuja responsabilidade civil seja 

objetiva). 

Por isso, determinou-se na correspondente Ata (ponto 9.1) que os membros 

verificassem a possibilidade de eliminação da obrigação do papel verde para 

impressão do seguro Carta Verde, e o Uruguai solicitou a análise da possibilidade 

de que se modifique a modalidade de responsabilidade amparada pelo Carta Verde 

de subjetiva para objetiva (ponto 7). 

Ao realizar o levantamento de informações junto à sua área técnica responsável na 

SUSEP, o Brasil tomou consciência de outros problemas relativos à operação do 

seguro Carta Verde, tais como: fraudes na emissão, dificuldade de fiscalização em 

fronteira, problemas relacionados à circulação de veículos particulares amparados 

pelo Carta Verde nas zonas fronteiriças, circulação nas zonas fronteiriças de 

veículos de serviço público não amparados pelo Carta Verde, inadequação das 

condições de operação do seguro ao contexto econômico, político e tecnológico 

atual.  

Relativamente à questão da circulação fronteiriça, o Brasil informou ao Uruguai 

que essa é uma demanda repetitiva do lado uruguaio nas reuniões bilaterais que 

tratam do tema de transportes. 

A partir disso, o Brasil apresentou um estudo (Anexos VI e VII) que, além de 

apresentar um resumo das condições do seguro Carta Verde, traz análises sobre 

possibilidades de modernização do seguro ou até mesmo de sua substituição 

completa por um novo modelo de seguro obrigatório para a circulação dos veículos 

entre os países membros. 
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Em resumo, as alternativas apresentadas poderiam manter ou eliminar o seguro 

Carta Verde atual, nesse caso substituindo-o por outro com características mais 

adequadas ao ambiente regulatório e tecnológico atual, com possibilidade de 

operação e emissão digitais, códigos digitais verificáveis remotamente via celular 

pela fiscalização na fronteira, contratação online no momento do trânsito na 

fronteira, e outras. 

A possibilidade de substituição total do seguro por um novo modelo foi recebida 

com cautela pelos membros da Comissão, que ressaltaram a necessidade de que as 

ideias sejam levadas para suas respectivas autoridades para análise e emissão de 

pareceres pelas áreas pertinentes. 

Acordou-se, então, que isso seria feito e que o resultado das análises de cada 

membro será levado à próxima reunião, em Assunção, em maio de 2018, para 

deliberação, se possível, sobre a modernização, complementação ou substituição do 

atual seguro Carta Verde de forma que as questões levantadas possam ser tratadas.  

Em seguida, o Brasil apresentou considerações semelhantes relativas ao seguro 

Carta Azul, a partir de pedido informal de consulta do SGT N
o
 5 do Mercosul 

(Transportes), tratando de duas questões: adequação do texto do artigo 6 do Anexo 

II do ATIT (Acordo de Transporte Internacional Terrestre, para transporte de 

passageiros ou de carga, da ALADI) – que gerou interpretações que são contrárias 

ao entendimento tanto do SGT N
o
 5 quanto dos membros que compõem a instância 

do ATIT – e facilitação da operação do seguro para os contratantes, a partir de 

pedido do Chile e de transportadores brasileiros, para que o seguro possa também 

ser contratado no país de circulação do veículo além do de registro do veículo. 

O documento com o resumo das informações e as propostas apresentadas se insere 

como Anexo VIII desta Ata. 

Após tomarem ciência das questões e considerações apresentadas, os outros 

membros deliberaram que, para que esse assunto – o qual não diz respeito 

diretamente à Comissão de Seguros do SGT N
o
 4 – seja tratado, há necessidade de 

provocação formal por parte do SGT N
o
 5, o que foi informado a esse SGT no 

mesmo dia, já que seus membros se encontram reunidos em Florianópolis, Brasil, 

nessa mesma data. Inclusive, a Comissão se coloca à disposição para uma eventual 

reunião conjunta por ocasião das próximas reuniões da Comissão de Seguros. 

Sendo assim, a Comissão aguardará até que o pedido formal chegue ao seu 

conhecimento para somente após analisar e deliberar sobre as sugestões 

apresentadas. 
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7 Mercado Marginal Internacional (ponto 9.3 da Ata No 01/2017, Buenos 
Aires) 

O Brasil informa que as operações irregulares e ilegais de companhias estrangeiras 

continuam ocorrendo e que está estudando novas estratégias para seu combate. 

Assim que finalizar a elaboração de uma nova estratégia, informará aos outros 

membros.  

A título de ilustração sobre como tais empresas podem proceder, o Brasil informou 

ainda aos membros as providências tomadas pela empresa National Western Life 

Insurance (NWLI) para escapar às pressões que o Brasil logrou fossem feitas à sua 

atuação por meio da Securities Exchange Commission (SEC) estadunidense, a 

saber, fechar o capital da empresa, retirando suas ações da bolsa (subtraindo-se, 

assim, às obrigações de divulgação correspondentes) e criando uma nova holding, 

essa sim listada em bolsa, mas sem operações de seguro, para ser um firewall para a 

inspeção indireta de suas operações internacionais a partir das informações 

publicadas em balanço.  

8 Outros temas 

8.1 Discutiu-se o Memorando Multilateral de Intercâmbio de Informação do 

Mercosul, e concluiu-se que, com a suspensão da Venezuela, único membro não 

associado à ASSAL, o Memorando Multilateral de Intercâmbio de Informações 

(MMoU) daquela associação será utilizado como instrumento para troca de 

informações confidenciais no âmbito do Mercosul, com a finalidade de evitar 

duplicação de esforços e desperdício de recursos. 

8.2 Quanto ao ponto 9.2 da Ata da reunião anterior (convite ao Chile para reunião 

paralela por ocasião das reuniões da Comissão), os membros informam que não há, 

no momento, nenhum ponto de interesse que justifique o convite, mas que deixam a 

possibilidade em aberto para eventual necessidade futura.  

8.3 A próxima reunião se dará em Assunção, Paraguai, na semana de 7 a 11 de 

maio de 2018.  

9 Workshop Internacional “Desafios e Oportunidades para a Integração 
Financeira e Monetária na Região”. Comparação e crítica das 
conclusões e recomendações dos estudos do FMI, do BID/BRAiN e da 
Embaixada Britânica – tarde de quarta-feira, 8 de novembro de 2017 

Na parte da tarde do dia 08 de novembro, os membros participaram do Workshop 

acima.  
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10 Lista de Anexos 

Os anexos que formam a presente ata são os seguintes: 

Anexo I: Lista de Participantes 

Anexo II: Agenda 

Anexo III: Sumário Executivo 

Anexo IV: Planilha SAPR_COMPARATIVO_PBS 5-7-8-18 - 

RESERVADO 

Anexo V: Mapa de Assimetrias - RESERVADO 

Anexo VI: CARTA VERDE - Informações para a Reunião do SGT-4 

Anexo VII: CARTA VERDE TABELA 27102017 

Anexo VIII: PROPOSTA CARTA AZUL _SGT4 

 

 



                          

XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 
4 – SGT-4 – Assuntos Financeiros do Mercosul) 

Mercosul/SGT N° 4/Ata N° 02/2017 

COMISSÃO DE SEGUROS 

Página 11 de 12 

___________________________ 

Pela delegação da Argentina 

Fernando Zani 
Superintendência de Seguros de La Nación  

___________________________ 

Pela delegação da Bolívia 

Nila Romero 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 

y Seguros 

___________________________ 

Pela delegação do Brasil 

Gustavo Adolfo Araujo Caldas 
Superintendência de Seguros Privados 

___________________________ 

Pela Delegação do Paraguai 

Derlis Penayo 
Superintendencia de Seguros - Banco Central del 

Paraguay 

___________________________ 

Pela delegação do Uruguai 

Rosario Magrini 
Banco Central del Uruguay 
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ANEXO I 

 

Pela delegação da Argentina: 

 

Fernando Zani 
Superintendência de Seguros de La Nación  

Pela delegação da Bolívia: 

 

Nila Romero 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 

y Seguros 

 

Pela delegação do Brasil: 

 

Gustavo Adolfo Araujo Caldas 

Daniel Lima Carvalho 

Rodrigo de Borobia Pires Gonçalves 
Superintendência de Seguros Privados 

 

 

Pela Delegação do Paraguai: 

 

Derlis Penayo 
Superintendencia de Seguros - Banco Central del 

Paraguay 

Pela delegação do Uruguai: 

 

Rosario Magrini 
Banco Central del Uruguay 
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COMISSÃO DE SEGUROS 
Brasília, 7 a 9 de novembro de 2017 

1. Documento de Diagnóstico de Problemas que Impedem a Integração. 

2. Análise dos resultados da autoavaliação dos PBSs 5, 7, 8 e 18. 

3. Análise do Mapa de Assimetrias atualizado e de eventuais reflexos de novidades 

regulatórias de cada estado parte. 

4. Discussão do Acordo Marco e atualização de Glossário conforme necessário. 

5. Conclusão da análise sobre Normativos de Proteção ao Consumidor. 

6. Carta Verde e seguros obrigatórios para circulação de veículos na América do Sul: 

6.1 Desobrigação de Papel Verde no Certificado do Seguro; 

6.2 Questão da Responsabilidade Civil Subjetiva X Objetiva; 

6.3 Carta Azul e considerações do SGT-5; 

6.4 Possibilidade de nova estrutura de seguros obrigatórios 

7. Mercado Marginal Internacional. 

8. Outros temas. 

9. Workshop Internacional “Desafios e Oportunidades para a Integração Financeira e 

Monetária na Região”. Comparação e crítica das conclusões e recomendações dos estudos do 

FMI, do BID/BRAiN e da Embaixada Britânica – tarde de quarta-feira, 8 de novembro de 

2017. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

I. Breve indicação dos temas tratados 

Foram tratados todos os temas da Agenda, que consta como Anexo II da Ata Nº 02/2017 da 

Comissão de Seguros na 42
a
 Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de 

Trabalho Nº 4 – SGT-4 – Assuntos Financeiros do Mercosul). 

Dentre esses, os principais pontos discutidos foram o ponto 1 (Documento de Diagnóstico de 

Problemas que Impedem a Integração) e o ponto 6 (Carta Verde e seguros obrigatórios para 

circulação de veículos na América do Sul). 

II. Temas de Destaque trabalhados 

Para o ponto 1 da agenda, decidiu-se propor à Coordenação Nacional a transformação do 

documento “Documento de Diagnóstico dos Problemas que Impedem o Avanço para uma 

Efetiva Integração do Mercado de Seguros no Âmbito do MERCOSUL” – que seria apenas 

um retrato de um único momento no tempo – em um documento dinâmico a ser 

continuamente atualizado que sirva, simultaneamente, como referência básica para os 

membros da Comissão quanto aos trabalhos realizados em cada reunião – e, no seu conjunto, 

como registro histórico e contínuo desses trabalhos – e como reporte à Coordenação Nacional 

ou a qualquer outra instância. O documento se chamaria “Documento de Acompanhamento e 

Informação das Atividades da Comissão de Seguros”, tendo três seções: Problemas para a 

Integração e Soluções Vislumbradas, Documentos de Trabalho da Comissão e Outras 

Atividades Desenvolvidas na Comissão. Em cada uma, se listarão seus elementos, se incluirá 

uma breve explicação de a que se referem e se explicará como contribuem para o alcance dos 

objetivos da Comissão. 

No ponto 6 se listou uma série de problemas identificados na operação do seguro Carta Verde 

e se solicitou aos membros que analisem a possibilidade de reformulação do instituto para 

adequá-lo às condições atuais e tratar os problemas identificados. O Brasil apresentou 

propostas para tanto, que serão analisadas pelos membros e discutidas, juntamente com outras 

sugestões que possam surgir, na próxima reunião da Comissão. 

III. Normas e projetos de Normas 

Não foram apresentados.  
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IV. Documentos elevados à consideração do GMC 

Não foram apresentados.  

V. Informações para conhecimento do GMC 

Não foram apresentadas, em princípio. Caso a Coordenação Nacional entenda ser produtivo 

elevar o Documento de Acompanhamento e Informação das Atividades da Comissão de 

Seguros ao GMC, será necessário adaptar o formato aos parâmetros adequados. 

VI. Solicitações ao GMC 

Não foram apresentadas.  

VII. Informações para conhecimento da Coordenação Nacional do SGT-4 

Acordou-se que os países continuarão com as autoavaliações da aderência aos PBS da IAIS 

como ferramenta de orientação para convergência regulatória. 

Decidiu-se também que o Memorando Multilateral de Intercâmbio de Informações (MMoU) 

da ASSAL será utilizado pelos membros como instrumento para troca de informações 

confidenciais no âmbito do Mercosul, já que todos os membros são também associados da 

ASSAL, com a finalidade de evitar duplicação de esforços e desperdício de recursos. 

VIII. Solicitações à Coordenação Nacional do SGT-4 

Solicita-se à Coordenação Nacional permissão para que o documento anteriormente 

demandado, chamado de “Documento de Diagnóstico dos Problemas que Impedem o Avanço 

para uma Efetiva Integração do Mercado de Seguros no Âmbito do MERCOSUL”, passe a ser 

um documento de acompanhamento das atividades da Comissão, o “Documento de 

Acompanhamento e Informação das Atividades da Comissão de Seguros”, como informado 

acima no ponto II deste resumo e no ponto 1 da Ata N
o
 02/2017 da Comissão de Seguros. 

IX. Relação de Anexos da Ata que são Reservados 

Anexo IV: Planilha SAPR_COMPARATIVO_PBS 5-7-8-18 - RESERVADO 

Anexo V: Mapa de Assimetrias - RESERVADO 
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INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURO CARTA VERDE  
 

SEGURO CARTA VERDE 
 
1. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em 26/03/1991 com a assinatura do 
Tratado de Assunção.  
2. Seus membros atuais (2017) são Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.  
3. A Venezuela foi admitida em julho de 2012, mas como deixou de implantar várias das 
obrigações com que se comprometeu, foi suspensa em dezembro de 2016. 
4. As operações comerciais no Mercosul foram internalizadas, no Brasil, pelo Decreto             
Nº  550, de 27/05/1992. 
5. O Grupo Mercado Comum (GMC) é o órgão decisório executivo do Mercosul, 
responsável por fixar os programas de trabalho, e por negociar acordos com terceiros 
em nome do Mercosul.  
6. O GMC se manifesta por meio de Resoluções. 
 
7. Resolução GMC Nº 120/94: 

 
O GRUPO MERCADO COMUM RESOLVE: 

 
Art. 1º - Aprovar, em caráter obrigatório, a partir de 1º de julho de 1995, um seguro que 
cubra a responsabilidade civil do proprietário e/ou condutor de veículos terrestres 
(automóvel de passeio - particular ou de aluguel) não matriculados no país de ingresso 
em viagem internacional - danos causados a pessoas ou objetos não transportados. 
Esta obrigatoriedade não se aplica aos veículos que ingressem no Paraguai até 2006.  
 
Art. 2º - Aprovar as "Condições Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil do 
proprietário e/ou condutor de veículos terrestres (automóvel de passeio - particular ou 
de aluguel) não matriculados no país de ingresso em viagem internacional - danos 
causados a pessoas ou objetos não transportados", documento apenso como Anexo I.   
 
Art. 3º - Aprovar o Certificado de Apólice Única referente a esse seguro, apenso como 
Anexo II. 
 
Art. 4º - Serão válidos os seguros de responsabilidade civil mencionados quando 
emitidos por companhias seguradoras do país de origem do veículo, sempre que as 
mesmas tiverem acordos com seguradoras do país ou países onde transitem os 
segurados. 
 
Art. 5º - Promover-se-ão acordos entre as companhias seguradoras dos países - 
membros, a fim de operacionalizar o referido seguro, os quais serão levados ao 
conhecimento dos organismos de controle de seguros de cada país. 
 

8. A CIRCULAR SUSEP Nº 10/95 implantou o seguro, no BRASIL, onde é conhecido como 
“SEGURO CARTA VERDE”, porque o certificado (artigo 3º da Resolução), deve ser 
impresso em meia folha de papel formato A4, de cor verde (parágrafo único do artigo 1º 
da circular).  
 
9. A RESOLUÇÃO GMC Nº 35/2002 ampliou a obrigatoriedade de contratação do seguro 
CARTA VERDE para motocicletas, bicicletas motorizadas, reboques (tracionados por 
veículos de passeio), e “moto homes”. A internalização desta Resolução foi efetuada 
pelo Decreto Nº 5637/2005.  
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10. CARACTERÍSTICAS DO SEGURO CARTA VERDE: 

a) é obrigatório para automóveis de passeio, particulares ou de aluguel, motos, “moto 

homes”, reboques (tracionados por automóveis de passeio), bicicletas motorizadas, 

conduzidos por seus proprietários ou por pessoas por estes autorizadas, quando 

transitarem nos países membros do MERCOSUL,  distintos de seu país de matrícula; 

b) equiparam-se a automóveis de passeio, quando NÃO estiverem sendo utilizados 

comercialmente (transporte comercial = transporte de passageiros e/ou de bens e 

mercadorias, mediante pagamento de passagem e/ou de frete) ao transitarem nos países 

membros do MERCOSUL distintos de seu país de matrícula:  vans, utilitários, “SUVS”, 

caminhonetes e outros veículos automotores terrestres de pequeno porte;  

c)  a obrigação de contratar o seguro CARTA VERDE não se aplica aos táxis 

matriculados em um país membro do MERCOSUL, quando autorizados a transportar 

passageiros para  outro país membro do MERCOSUL: estes veículos estão 

subordinados a outro acordo, que os obriga a contratar o seguro RCTR-VI (CARTA 

AZUL);  

d) o seguro cobre danos corporais e materiais causados a terceiros NÃO transportados: 

 pelos veículos segurados; 

 por seus reboques; 

 por objetos transportados nos veículos ou nos seus reboques; 

e) NÃO estão cobertos danos causados aos passageiros, ao motorista/condutor, e ainda 

ao próprio veículo; 

f) Limites de Indenização (valores mínimos a serem praticados):  

 danos corporais, até U$ 40.000,00 por pessoa vitimada, até o limite máximo de                          

U$ 200.000,00;  

 danos materiais, até U$ 20.000,00 por bem atingido, até o limite máximo de                                  

U$ 40.000,00; 

g) o seguro tem que ser contratado em seguradora do país de matrícula do veículo (por 

exemplo, veículos de matrícula brasileira só podem contratar o CARTA VERDE em 

seguradoras brasileiras); 

h) em caso de acidente, a assistência ao segurado será prestada por uma seguradora do 

país em que ocorreu o sinistro, que estará indicada no certificado do seguro (as 

seguradoras de cada país fazem acordos de assistência mútua com seguradoras dos 

demais países do MERCOSUL); 

i) a partir de janeiro de 2018, as seguradoras brasileiras deverão atualizar, mensalmente, 

em seus sítios e no sítio da SUSEP, cadastro das seguradoras estrangeiras com as quais 

celebraram convênio, com relação ao seguro CARTA VERDE, no âmbito do MERCOSUL;  

j) o seguro pode ser contratado por prazos variáveis, conforme a necessidade do 

segurado: três dias, uma semana, quinze dias, um mês, etc., até o máximo de um ano. O 

valor do prêmio (custo) varia na faixa de US$ 20,00 (três dias) até US$ 600,00 (um ano); 

k) O CARTA VERDE não é um seguro de responsabilidade civil OBJETIVA, isto é, as 

indenizações NÃO são devidas independentemente da culpa do veículo causador dos 

danos, devendo ser aberto um processo judicial para comprovar a culpa do reclamado, 
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ou, alternativamente, ser estabelecido um acordo entre a seguradora, o segurado e as 

vítimas (ou os representantes destas).  

11. CONTROVÉRSIAS NO SEGURO CARTA VERDE 

a) Existem várias cidades brasileiras que têm fronteiras urbanas com cidades de países 

do MERCOSUL Por exemplo, São Borja e Santo Tomé, Uruguaiana e Paso de los Libres, 

Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú. 

b) Há brasileiros que, por estudarem ou trabalharem nos países vizinhos, precisam 

atravessar a fronteira, diariamente, em seus veículos próprios. O CARTA VERDE é 

documento de porte obrigatório, mas o seu custo anual, que atualmente está em torno 

de US$ 300,00 para os residentes nas cidades fronteiriças, sempre foi motivo de 

reclamações. 

c) Por volta de 2007, entidades representando as prefeituras destas cidades buscaram 

apoio da SUSEP no sentido de se conseguir um desconto no prêmio do CARTA VERDE, 

exclusivamente para os brasileiros que residissem nestas localidades.  

d) As conversações com as seguradoras resultaram na criação do CARTA VERDE 

FRONTEIRIÇO, exclusivo para os habitantes destas cidades, com prêmio mais 

econômico que o do CARTA VERDE TRADICIONAL, mas que restringia a circulação dos 

veículos, no território estrangeiro, a regiões distantes no máximo 50 km da fronteira 

(Tabela anexa).  

e) A ideia do CARTA VERDE FRONTEIRIÇO vingou, e ambos seguros são 

comercializados, com prêmios menores que os vigentes em 2007: CARTA VERDE normal 

em torno de                                US$ 600,00/ano e CARTA VERDE FRONTEIRIÇO por volta 

de US$ 300,00/ano.  

f) Apesar da significativa redução sofrida pelo prêmio com a introdução do CARTA 

VERDE FRONTEIRIÇO, muitos moradores das cidades fronteiriças continuam a achar 

caro o seguro. Paralelamente, entidades que representam as cidades fronteiriças 

insistem em reivindicar um seguro mais barato.  

g) Por exemplo, em reunião bilateral com o Uruguai, realizada em Brasília, em 18/19 de 

abril de 2016, um dos temas colocados em pauta foi a extensão do seguro DPVAT para o 

território uruguaio e do seguro uruguaio “SOA - Seguro Obligatorio de Automotores” 

para o Brasil. Transcrevemos, a seguir, os trechos pertinentes da ata da reunião. 
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h) O CARTA VERDE não se aplica (exceto quando celebrado acordo bilateral - artigo 15 

da Resolução GMC Nº 35/2002) aos veículos prestadores de serviços públicos, como 

ambulâncias, veículos dos bombeiros, viaturas policiais, veículos pertencentes às 

prefeituras, transporte de escolares em veículos próprios das instituições de ensino, 

transporte de funcionários de empresas em ônibus ou vans de sua propriedade, etc. 

 

12. INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR REFLEXÕES SOBRE O TEMA 

 

12.1 BRASIL 

a) Um brasileiro que resida em uma cidade na fronteira com a Argentina, Paraguai ou 

Uruguai, caso se desloque diariamente para o país vizinho, teria que contratar o CARTA 

VERDE FRNTEIRIÇO, prêmio anual US$ 300,00, cerca de R$ 1000,00. O seguro cobre 
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danos corporais e materiais causados a terceiros não transportados: danos corporais 

até US$ 40.000,00 por pessoa (cerca de R$ 130.000,00), limitado a um máximo de 5 

pessoas (US$ 200.000,00), e danos materiais até US$ 20.000,00 por terceiro, limitado a 

um máximo de US$ 40.000,00. 

b) No entanto, o DPVAT custa apenas R$ 63,69 (autos de passeio), cobrindo danos 

corporais sofridos pelas vítimas, sejam passageiros, motoristas ou terceiros não 

transportados, INCLUSIVE ESTRANGEIROS. A indenização máxima (morte ou invalidez 

permanente) é de R$ 13.500,00, e não há limite quanto ao número de pessoas vitimadas. 

As despesas hospitalares estão cobertas até R$ 2700,00 por vítima. NÃO COBRE DANOS 

MATERIAIS. 

 

12.2 ARGENTINA 

a) O prêmio MENSAL mínimo do seguro de RC obrigatório argentino (terceiros, 

transportados ou não) é da ordem de 400 a 600 pesos, cerca de R$ 100,00, ou R$ 1200,00 

anuais (25/08/17).  

b) Adota limite de indenização mínimo de 200.000 pesos (cerca de R$ 40.000,00), até um 

máximo de 400.000 pesos: 

En el seguro obligatorio (SO-RC) se prevé un límite mínimo de $ 200.000, para el caso de 

muerte o incapacidad total y permanente; y en caso de pluralidad de damnificados, en un 

mismo acontecimiento del doble de dicha suma …, así como de $15.000 para gastos 

sanatoriales … y de $ 8000 por gastos de sepelio … . 

c) Em quase todas as seguradoras, o seguro obrigatório INCLUI O CARTA VERDE, sem 

custo adicional.  
 

12.3 URUGUAI 

a) Examinado o SOA uruguaio (Seguro Obligatorio de Automotores), verificamos que seu 

custo anual, para automóveis, a partir de 01/09/2017, é de 3275 pesos uruguaios, cerca 

de R$ 360,00. Cobre apenas danos corporais causados a terceiros não transportados. A 

indenização máxima em caso de morte ou de invalidez permanente é aproximadamente 

R$ 100.000,00 por veículo, a serem divididos por todas as vítimas.  

b) O SOA com extensão da RC ao MERCOSUL (CARTA VERDE) e CHILE é 

comercializado com prêmio anual de 9000 a 10000 pesos uruguaios, por volta de R$ 

1000,00 anuais, isto é, há um acréscimo de R$ 640,00 para se incluir o CARTA VERDE.  
 

12.4 PARAGUAI 

No momento, não existe seguro obrigatório de acidentes de trânsito - SOAT -  no 

Paraguai. Mas o CARTA VERDE é obrigatório para veículos estrangeiros matriculados no 

Brasil, Argentina ou Uruguai, caso desejem transitar no território paraguaio. 
 

12.5 CHILE 

a) Os veículos de passeio chilenos (motos, reboques e “moto homes” também) devem 

contratar um seguro obrigatório, denominado SOAP - Seguro Obligatorio contra Accidentes 

Personales - que se assemelha ao DPVAT, cobrindo danos corporais sofridos pelos 
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passageiros, motorista e terceiros não transportados, causados pelo veículo ou por 

objetos por ele transportados. O custo do seguro, para automóveis, varia na faixa de 

5150 a 8000 pesos chilenos, aproximadamente de R$ 30,00 a R$ 47,00 por ano, e as 

indenizações cobrem morte, invalidez permanente ou parcial, e despesas hospitalares de 

todas as vítimas. O valor máximo da indenização (morte ou invalidez permanente) é           

300 UF (Unidades de Fomento). 1 UF equivale, em outubro de 2017, a cerca de 26.650 

pesos chilenos. Em reais, a indenização máxima de 300 UF corresponde a cerca de R$ 

47.000,00, por vítima. As indenizações são pagas independentemente da comprovação 

de culpa. 

b) Apesar de não ser membro do MERCOSUL, o CHILE aceitou o CARTA VERDE durante 

algum tempo (as apólices brasileiras ainda incluem o CHILE). No entanto, desde 

novembro de 2013 passou a exigir o seu seguro interno, SOAPEX (Seguro Obligatorio de 

Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros). O SOAPEX, da mesma forma que o 

SOAP e o DPVAT, não cobre danos materiais, apenas danos corporais sofridos pelos 

passageiros, motorista e terceiros não transportados. Pode ser contratado on line pela 

Internet.  

c) O SOAPEX deve ser contratado segundo o tempo de permanência no CHILE, variando 

de alguns dias até um ano. O prêmio varia de 7500 (até 10 dias) a 20500 pesos chilenos 

(até um ano), cerca de R$ 45,00 a R$ 120,00. As indenizações são idênticas àquelas do 

SOAP (até R$ 47.000,00, por vítima, em caso de morte ou invalidez permanente).  

 

13. QUADROS COMPARATIVOS 

Seguro Obrigatório Interno 

DADOS   
Nome 

 
Custo anual 

(R$) 

Coberturas: danos 
corporais e despesas  

Indenizações, por vítima (R$) 

PAÍSES 

↓ Beneficiários Morte ou  
Invalidez Permanente 

Despesas  LMG 

BRASIL DPVAT 63,69 Passageiros, motorista, terceiros 
não transportados 

13.500,00 2.700,00 Sem limite 

ARGENTINA SO - RC 1200,00 Terceiros, transportados ou não 40.000,00 4.600,00 80.000,00 por evento 

PARAGUAI NÃO TEM zero - - - - 

URUGUAI SOA 360,00 Terceiros não transportados - - 100.000,00 por evento 

CHILE SOAP 47,00 Passageiros, motorista, terceiros 
não transportados 

47.000,00 32.000,00 Sem limite 

 

Seguro Obrigatório de RC para Veículos Estrangeiros (automóveis de passeio, motos, “moto homes”, reboques) 

DADOS   
Nome 

 
Custo anual 

(R$) 

Cobertura:  
danos corporais  

Indenizações, por vítima (R$) 
Danos Corporais PAÍSES 

↓ Beneficiários Morte ou  
Invalidez Permanente 

Despesas  LMG 

BRASIL CARTA 
VERDE 
Somente 

MERCOSUL 

1000,00*  
 

Terceiros não 
transportados*** 

 
 

130.000,00 

 
 
- 

 
 

650.000,00 
ARGENTINA Zero** 

PARAGUAI 165,00 

URUGUAI 640,00 

 
CHILE 

SOAPEX 
Veículos de 

qualquer país 

 
120,00 

Passageiros, motorista, terceiros 
não transportados 

 
47.000,00 

 
32.000,00 

 
Sem limite 

*FRONTEIRIÇO. 

**normalmente não é cobrado quando o segurado já contrata o seguro facultativo de RC. 

***cobre também danos materiais sofridos por terceiros não transportados. 
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14. FATOS ADICIONAIS  

a) Existe uma rede de falsificação do seguro CARTA VERDE nos países do MERCOSUL. 

A FenSeg estima que mais da metade dos veículos que transitam nas fronteiras e que 

deveriam contratar o seguro, ou não têm o seguro, ou portam certificados falsos. A 

Polícia Federal (entidade fiscalizadora do seguro), tem exposto, durante as reuniões do 

SGT- 5, a sua dificuldade em detectar os certificados falsos. Sugeriu a presença, no 

“site” da SUSEP, de informações que possibilitassem, aos seus agentes, detectar as 

fraudes, pelo menos as mais grosseiras. 

b) A SUSEP desenvolveu uma minuta de CIRCULAR que torna obrigatória a divulgação, 

no “site” da SUSEP e nos “sites” das seguradoras que operam o CARTA VERDE e o 

CARTA AZUL, da relação atualizada de suas  representantes nos países do MERCOSUL 

(CARTA VERDE) e do ATIT (CARTA AZUL). Haverá também obrigatoriedade de informar 

as seguradoras estrangeiras representadas por seguradoras brasileiras. A previsão de 

publicação da CIRCULAR é até o fim deste ano de 2017.   

 

15. NOSSA CRÍTICA SOBRE O CARTA VERDE 

a) Em relação ao CARTA VERDE comercializado para segurados que desejam ingressar 

por prazos limitados em países estrangeiros do MERCOSUL, acreditamos que possa ser 

mantido como está, acrescentando apenas a possibilidade de contratação nos países de 

destino, quando celebrado acordo bilateral entre os países envolvidos. 

b) Explica-se: não é caro um seguro que custa apenas R$ 80,00, por três dias de viagem, 

ou R$ 150,00, por uma semana. Turismo ou viagens a trabalho gastam muito mais em 

passagens, hotéis, alimentação, etc., e a tranquilidade oferecida pelo seguro CARTA 

VERDE justifica o valor do prêmio. 

c) O problema se concentra nos moradores das regiões fronteiriças, que, diariamente 

devem cruzar a fronteira, e, quando se deslocam em seus veículos particulares, se 

deparam com a necessidade de contratar o CARTA VERDE anual, cujo prêmio é muito 

maior que o valor dos seguros obrigatórios de seus países (com possível exceção da 

ARGENTINA). 

d) Na verdade, o CARTA VERDE é mais caro que os seguros obrigatórios internos 

porque, além de propor indenizações para danos corporais muito maiores que as 

praticadas nos seguros internos, cobre também danos materiais. 

e) Um brasileiro que resida em uma cidade fronteiriça paga apenas R$ 63,69 pelo DPVAT, 

mas tem que pagar R$ 1000,00 anuais pelo CARTA VERDE FRONTEIRIÇO.  

f) Analogamente, um cidadão uruguaio paga R$ 360,00 pelo SOA, mas tem de pagar             

R$ 640,00 anuais pelo CARTA VERDE. 

f) Por outro lado, é ilógico que um brasileiro, ao provocar um acidente em uma rua  

fronteiriça, do lado brasileiro, verifique que cada vítima fatal será indenizada pelo valor 

máximo de R$ 13.500,00, mas, caso o acidente ocorresse do outro lado da rua, cada 

vítima poderia ser indenizada em até R$ 130.000,00, dez vezes mais. 

g) Raciocínio semelhante pode ser empregado quando consideramos um cidadão 

uruguaio, por exemplo, que, ao causar um acidente no Uruguai, verá as vítimas rateando 

uma indenização máxima de R$ 100.000,00, mas, caso o acidente tivesse ocorrido no 
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BRASIL, cada vítima poderia ser indenizada até o limite de R$ 130.000,00, com limite 

máximo global de R$ 650.000,00, em caso de multiplicidade de vítimas. 

h) A considerar ainda que o custo do CARTA VERDE é proibitivo para os veículos 

destinados aos serviços públicos, como ambulâncias, carros de bombeiros, viaturas 

policiais, veículos das prefeituras destinadas a tarefas corriqueiras, como limpeza de 

ruas, poda de árvores, etc. 

i) Agravando o quadro, temos a fraude no CARTA VERDE, que, provavelmente, tem uma 

dimensão maior nos veículos das cidades fronteiriças. E nos perguntamos: não seria 

melhor possibilitar a contratação de um seguro semelhante aos seguros obrigatórios 

internos, de custo relativamente baixo, do que conviver com percentagens assustadoras 

de seguros CARTA VERDE falsificados? 

 j) O seguro SOAPEX, do CHILE, aparentemente resolveu estes problemas. Todo veículo 

estrangeiro que ingressa no CHILE é obrigado a contratar o seguro, que cobre apenas 

danos corporais, beneficiando passageiros, motorista e terceiros não transportados (há 

exceções), sem limite quanto ao número de vítimas, e cuja indenização é, no máximo, 

cerca de R$ 47.000,00 por vítima, a um custo anual máximo de R$ 120,00 (admite 

permanências mais curtas, a um custo menor, como o CARTA VERDE). 

k) As indenizações do SOAPEX são as mesmas do SOAP, o seguro interno obrigatório 

do CHILE. O SOAPEX é contratado em pesos chilenos, pela Internet, e o certificado pode 

ser impresso pelo próprio segurado. 

 

16. UMA PROPOSTA PARA O MERCOSUL  

a) Como alternativa ao CARTA VERDE, que continuaria existindo nas bases atuais, os 

países membros do MERCOSUL criariam um seguro anual semelhante ao SOAPEX 

chileno, a ser contratado nas seguradoras do país de trânsito dos veículos, na moeda 

local, via Internet, com possibilidade de impressão dos certificados pelos próprios 

segurados. 

b) Os veículos que poderiam contratar o seguro seriam os mesmos subordinados ao 

CARTA VERDE, mais os veículos prestadores de serviços públicos, e outros que sejam 

admitidos por consenso. 

c) O seguro cobriria apenas danos corporais causados a passageiros, motorista, e a 

terceiros não transportados (a discutir, as exceções consideradas no SOAPEX), e não 

cobriria danos materiais (a considerar, a oferta de cobertura adicional de danos 

materiais). 

d) Estariam cobertas todas as vítimas de cada sinistro, sem limite quanto ao número de 

vítimas. 

e) Haveria cobertura também para as despesas hospitalares e de funeral. 

f) Os certificados de seguro teriam controles de segurança, com possibilidade de 

verificação por órgãos fiscalizadores de cada país membro do MERCOSUL 

g) As indenizações seriam pagas na moeda local. 

h) O limite de indenização, por vítima, em caso de morte ou de invalidez permanente, 

assim como os limites das indenizações relativas a invalidez parcial, despesas 

hospitalares e de funeral, seriam fixados, preferencialmente, com valores semelhantes 



 

9 
 

em cada país, mas, no mínimo, equivalentes aos limites das indenizações praticados nos 

seguros internos. 

i) Uma sugestão seria partir do valor de R$ 40.000,00, praticado na Argentina, como 

limite de indenização por vítima (morte ou invalidez permanente). 

j) O seguro de cada país seria independente dos seguros dos demais países. 

k) O seguro seria de responsabilidade civil objetiva, isto é, seria pago, atendidas as 

condições das apólices, independentemente de comprovação de culpa dos envolvidos. 

l) Cada país estabeleceria mecanismos de atualização para os limites de indenização.  

m) O seguro de cada país poderia ser estendido a países não membros do MERCOSUL, 

como BOLÍVIA, CHILE, COLÔMBIA, EQUADOR e PERU, com previsão de prêmios para 

períodos curtos de permanência, a exemplo do que faz o SOAPEX chileno.  





PROPOSTA DE DISCUSSÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTADOR 

RODOVIÁRIO CARGA- VIAGEM INTERNACIONAL (RCTRC- VI /CARTA AZUL)  

 REUNIÃO DO SGT-4 – BRASILIA/BRASIL 

Trata-se de proposta de alteração do artigo 6 do Acordo de Transporte Internacional Terrestre 

(ATIT), de forma a permitir a contratação do seguro de responsabilidade civil transportador 

rodoviário carga- viagem internacional (RCTR-C-VI) no país de origem ou de destino da carga.  

As discussões sobre esse tema, no âmbito do Mercosul, tiveraM origem nas reuniões bilaterais 

ocorridas entre os países participantes do ATIT. 

 

- Reunião Bilateral Brasil/Chile 

Na reunião bilateral realizada, na cidade de Santiago/Chile,  entre Brasil e Chile  foram 

discutidas  as multas aplicadas pela ANTT a veículos chilenos que contrataram o seguro CARTA 

AZUL em seguradoras brasileiras, e a reivindicação, por parte das transportadoras chilenas, 

apoiadas pela delegação chilena, de que tal contratação seja admitida em função de 

considerações sobre a redação do ATIT relativamente ao tema 

O  tema debatido na reunião, foi objeto de conversação entre as delegações, tendo a SUSEP 

sido chamada a opinar a respeito da interpretação chilena sobre a redação do ATIT. 

No ANEXO III do ATIT - SEGUROS - consta, no artigo 6: 

“Serão válidos os seguros de responsabilidade civil contratual, referente a passageiros, e 

extracontratual cobertos por companhias seguradoras do país de origem da empresa, sempre 

que tiverem acordos com seguradoras no país ou países onde transitem os segurados para a 

liquidação e pagamento dos sinistros, em conformidade com as leis desses países.” 

 

 A delegação chilena defendeu a posição que o artigo em questão não é excludente, no sentido 

que não contém a expressão “apenas”, ou “somente”, ou “unicamente”, o que viabilizaria a 

contratação do seguro responsabilidade civil transportador rodoviário- viagem internacional 

(RCTRC-VI) por parte de transportadores chilenos, em seguradoras brasileiras. 

Alegaram que a assinatura de acordo bilateral, autorizando este tipo de contratação do seguro 

responsabilidade civil transportador rodoviário- viagem internacional, não feriria o ATIT, e 

estaria acolhido pelo próprio ATIT, em função de seu artigo 14:  

“Os países signatários poderão chegar a acordos bilaterais ou multilaterais sobre diferentes 

aspectos considerados no Acordo e, em especial, em matéria de reciprocidade na concessão de 

permissões, regimes tarifários e outros aspectos técnico-operativos. Tais acordos não poderão, 

em nenhum caso, contrariar aqueles alcançados no presente Acordo.” 

Em outras palavras, a delegação chilena opinou que a contratação do CARTA AZUL 

(responsabilidade civil transportador rodoviário- viagem internacional) por transportadoras 

chilenas, em seguradoras brasileiras, não feriria o ATIT desde que se mantivesse a 

possibilidade de contratação prevista naquele Acordo, qual seja, a contratação do seguro em 

seguradoras chilenas, que deveriam ter seguradoras representantes nos países em que os 

veículos viessem a transitar. Isto é, as duas formas de contratação coexistiriam. 



Com base nesta interpretação, e chamados a opinar, a SUSEP condicionou a aprovação de um 

acordo bilateral nos termos propostos à uma análise técnico-jurídica do tema. 

A delegação chilena reivindicou então, junto à delegação brasileira, a suspensão dos processos 

relativos às multas já aplicadas, e a aceitação temporária dos seguros contratados pelos 

transportadores chilenos em seguradoras brasileiras, até que haja um pronunciamento final 

dos órgãos competentes. 

Tal reivindicação foi aceita pela ANTT, em nome da delegação brasileira, cabendo à SUSEP 

fazer uma análise técnico-jurídica da questão. 

- Reunião Bilateral Brasil/Argentina  

- Na reunião bilateral, realizada na cidade de Curitiba,  entre Brasil  e Argentina, a delegação 

argentina efetuou proposta análoga a proposta acordada com o Chile, ou seja, possibilidade de 

celebração de um acordo bilateral que possibilite a contratação do seguro carta azul no pais de 

origem ou no pais de destino da carga.  De forma análoga ao posicionamento dado ao Chile, a 

delegação brasileira opinou em pela possibilidade contratação do seguro de carga em 

quaisquer um dos dois países até que haja um posicionamento definitivo do órgão 

competente. 

- Reunião do SGT-5 (TRANSPORTE MERCOSUL): Brasil/Argentina/ Chile/ Paraguai/ 

Uruguai/Bolivia  

Em reunião do Subgrupo de Trabalho nº5- Transporte Mercosul, realizada na cidade de Buenos 

Aires/Argentina,  o tema foi debatido novamente e a delegação do Paraguai afirmou que a 

contratação do seguro responsabilidade civil transportador rodoviário- viagem internacional 

(RCTRC-VI)somente pode ser efetuado em solo paraguaio.   

A SUSEP foi chamada a opinar e a manifestação foi no sentido de ratificar o posicionamento 

realizado nas reuniões bilaterais com o Chile e com a Argentina. 

Nessa reunião a delegação argentina informou que a legislação interna não permitia a 

contratação dos seguros do ATIT  no exterior. 

A delegação do Chile mencionou que o ATIT não veda explicitamente a contratação do seguro 

carta azul no pais de destino. 

 As delegações dos países presentes na reunião  opinaram por levar o assunto do Subgrupo de 

Trabalho nº 4 – Assuntos Financeiros.  

 

Face ao posicionamento da Argentina e do Paraguai, não vemos possibilidade de ser aprovada, no 
âmbito do ATIT ou do MERCOSUL, qualquer alteração que permita a contratação dos seguros 
obrigatórios nos países de destino dos veículos. 
 
Há, no entanto, países, como o Chile, que desejariam que fosse autorizada a contratação dos seguros, 
pelas empresas chilenas, em seguradoras brasileiras, cobrindo os trechos transitados no território 
brasileiro. 
 
 
 
 



 
O artigo 14 do ATIT dispõe: 
 
“Artículo 14º. -  Los países signatarios podrán llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales sobre los 

diferentes aspectos considerados en el Acuerdo y, en especial, en materia de reciprocidad en los permisos, 

regímenes tarifarios y otros aspectos técnico-operativos. Dichos acuerdos no podrán en ningún caso 

contrariar los logrados en el presente Acuerdo.” 

 
Portanto, o próprio ATIT prevê a celebração de acordos bilaterais ou multilaterais entre os países 
signatários, versando sobre aspectos “técnico-operativos”, desde que tais acordos não contrariem o 
que tiver sido acordado no âmbito do ATIT.  
 
Aderimos assim à interpretação do Chile em relação ao artigo 6 do Anexo de seguros, isto é, que a 
expressão “Serão válidos os seguros ... “, por não estar acompanhada de palavras excludentes, como 
“apenas”, “somente”, “unicamente”, etc., indica uma hipótese aceitável para a contratação dos 
seguros, não excluindo outras alternativas que sejam acordadas bilateralmente ou multilateralmente, 
desde que não invalidem o que tiver sido estabelecido no ATIT. 
 
Somos de opinião que atenderíamos satisfatoriamente a todos os países signatários do ATIT se 
propuséssemos uma alteração do artigo 6 do ANEXO III - SEGUROS, deixando claro que: 
 

a) a obrigatoriedade de contratação dos seguros alcança tanto o transporte de passageiros 
quanto o de cargas; 

b) os seguros devem ser contratados em seguradoras do país de origem das empresas, exceto 
quando celebrado acordo bilateral (ou multilateral) autorizando a contratação em seguradoras 
do país estrangeiro de trânsito dos veículos; no entanto, as duas possibilidades devem 
coexistir, isto é, o novo acordo, bilateral ou multilateral, não deve eliminar a hipótese de 
contratação prevista pelo ATIT, a saber, em seguradoras do país de origem das empresas. 

 
 
A proposta de alteração deve ser enviada para a Secretaria da ALADI pelo menos 60 (sessenta) dias 
antes da próxima reunião do artigo 16 do ATIT, conforme determina o próprio artigo 16. A próxima 
reunião está prevista para junho de 2018. 
 
Nossa proposta deve ser enviada, com a devida antecedência, para a ANTT, que é a representante do 
governo brasileiro nas reuniões do ATIT. Acreditamos que, antes de efetivamente oficializar esta 
correspondência, deveríamos propor uma reunião com a ANTT. 
 
 
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ANEXO III - SEGUROS, DO ATIT 
 
Nossa proposta, para a qual solicitamos críticas e sugestões: 
 

Artículo 6 (Artigo 6) 

De:  

“Serán válidos los seguros por responsabilidade civil contratual, referente a pasajeros y 

extracontractual cubiertos por empresas asseguradoras del país de origen de la empresa, siempre que 

tuvieren acuerdos com empresas asseguradoras en el país o países donde transiten los assegurados, para 

liquidación y pago de los siniestros, de conformidad con  las leyes de esos países.” 



“Serão válidos os seguros de responsabilidade civil contratual, referente a passageiros e 
extracontratual cobertos por companhias seguradoras do país de origem da empresa, sempre que tiverem 
acordos com seguradoras no país ou países onde transitem os segurados, para liquidação e pagamento de 
sinistros, em conformidade com as leis destes países.” 

 

Para: 

 “Serán válidos los seguros por responsabilidade civil contratual y extracontractual, referentes a 

pasajeros y cargas, cubiertos por: 

a)  empresas aseguradoras del país de origen de la empresa, siempre que tuvieren acuerdos com 

empresas aseguradoras en el país o países donde transiten los asegurados, para liquidación y 

pago de los siniestros, de conformidad con  las leyes de esos países; o 

b) empresas asseguradoras del país donde transiten los asegurados, siempre que exista acuerdo 

bilateral o multilateral entre el país de trânsito de los asegurados y el país de  origen de las 

empresas.” 

“Serão válidos os seguros de responsabilidade civil contratual e extracontratual, referentes a 
passageiros e cargas, cobertos por: 

 
a) seguradoras do país de matricula do veículo, sempre que tiverem acordos com seguradoras no 

país ou países onde transitem os segurados, para liquidação e pagamento de sinistros em 
conformidade com as leis destes países; ou 

b) seguradoras do país onde transitem os segurados, sempre que exista acordo bilateral ou 
multilateral entre o país de trânsito dos segurados e o país de origem das empresas. 

 
 

 

 

 


