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XXII Reunião do Subgrupo de Trabalho N° 4 “Assuntos Financeiros” 
Comissão de Seguros 
Segunda reunião de 2006 

25 a 27 de outubro 
Rio de Janeiro, BRASIL 

 
 

ATA DA REUNIÃO 
 
Realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 25 e 27 de outubro de 
2006 a Reunião da Comissão de Seguros, integrante do Subgrupo de Trabalho Nº 4 
“Assuntos Financeiros”, com a presença das Delegações de Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai, conforme Anexo I. 
 
A delegação da Venezuela participou da presente reunião nos termos do disposto no 
artigo 7 da Decisão CMC nº 28/2005 e no Protocolo de Adesão da República 
Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, assinado em 4 de julho de 2006, na cidade de 
Caracas. 
 
A seguir serão expostos os temas tratados na reunião: 
 
1. Apresentação da delegação da Venezuela sobre o Mercado Segurador 
Venezuelano.  
A delegação da Venezuela, por intermédio do Sr. Manuel A. Rodriguez, Diretor Legal 
da Superintendencia de Seguros de Venezuela, realizou detalhada apresentação 
sobre a estrutura e o funcionamento do mercado segurador venezuelano. Os slides 
apresentados foram incorporados como Anexo IV. 
 
2. Apresentação da delegação brasileira sobre seu novo projeto de solvência 
para o mercado segurador 
A delegação do Brasil, por intermédio do Sr. Ricardo Nohra Simões, Assessor do 
Superintendente, da Superintendência de Seguros Privados, realizou uma 
apresentação sobre o novo Projeto de Solvência para o mercado segurador brasileiro, 
com previsão de aprovação para 2007, cujos slides foram incorporados como Anexo V. 
 

3. Considerações sobre as conclusões da Subcomissão de Margem de 
Solvência, relacionadas à proposta de modificação do artigo V do “Acordo 
Marco sobre Condições de Acesso para Empresas com ênfase no Acesso por 
Sucursal” e com a análise e avaliação das normas e justificativas que 
embasaram a análise do grau de cumprimento dos primeiros 10 Princípios 
Básicos de Seguros da IAIS e a análise e avaliação do grau de cumprimento dos  
Princípios Básicos de Seguros da IAIS de 11 a 23 e as normas e justificativas que 
embasaram a análise. 
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As delegações aprovaram o informe apresentado pela Subcomissão de Margem de 
Solvência. 

3.1 Sobre a análise e avaliação do grau de cumprimento dos PBS da IAIS 

Foi efetuada a análise do grau de cumprimento dos PBS da IAIS, de 11 a 23, pelas 
delegações da Argentina, Brasil e Uruguai. A delegação do Paraguai, que esteve 
ausente no primeiro dia de reunião, encaminhou previamente suas informações e 
comprometeu-se a realizar apresentação na próxima reunião da Subcomissão de 
Margem de Solvência, sobre sua auto-avaliação dos PBS da IAIS, de 1 a 23. 
 
No que se refere à avaliação das normas e justificativas que embasaram a análise do 
grau de cumprimento dos primeiros 23 Princípios Básicos de Seguros (PBS) da IAIS, 
foi elaborado quadro específico com base nas informações previamente encaminhadas 
pelas delegações ao Brasil. As delegações comprometeram-se a reavaliar os critérios 
utilizados para a avaliação do status NA (Not Applicable), verificando em quais casos 
seriam classificados os status como NA ou como NO (Not Observed). Foram ainda 
elaborados os quadros referentes aos PBS de 24 a 28, que serão analisados na 
próxima reunião, e o Quadro de Interpretação dos PBS da IAIS, que deverá ser 
preenchido com o entendimento de cada delegação sobre a abrangência de cada 
PBS. Ficou consensuado que os Estados Parte enviarão, até 31 de março de 2007, os 
quadros preenchidos à delegação do Paraguai que efetuará a devida compilação das 
informações. 
 
Para fins de se obter a uniformidade dos critérios de interpretação e avaliação com 
base nos PBS se consensuou que seria conveniente a realização de treinamentos 
específicos sobre o tema, incluindo discussão de casos adaptáveis à realidade do 
Mercosul, com especialistas de nível internacional. Nesse sentido, as delegações se 
propuseram a estabelecer contatos com entidades internacionais dispostas a 
patrocinar ou auxiliar este tipo de atividade. 
 
3.2 Sobre a proposta uruguaia apresentada na última reunião de Buenos Aires 
As delegações da Argentina e do Brasil apresentaram suas posições acerca dos 
pontos específicos da proposta do Uruguai, cujas versões originais encontram-se, 
respectivamente, nos Anexos VII e VIII da Ata da Reunião da Subcomissão de 
Margem de Solvência, realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2006. 
 
A delegação uruguaia considera que ambos posicionamentos são razoáveis e entende 
que, quando as delegações finalizem os trabalhos de avaliação dos PBS da IAIS, seria 
conveniente avançar na determinação da percentagem inicial de reconhecimento. 
  
3.3 Sobre a proposta alternativa do Paraguai a respeito da avaliação do 
consensuado pelas delegações da Argentina, Brasil e Uruguai sobre o Artigo V 
do Acordo de Acesso 
A delegação do Paraguai apresentou a seguinte proposta alternativa, cuja versão 
original em espanhol se encontra no Anexo VI da Ata da Reunião da Subcomissão de 
Margem de Solvência: 
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Diante da reconsideração ao acordo de estabelecer um montante comum de capital 
mínimo para as sucursais de empresas do MERCOSUL – ao qual a Comissão de 
Seguros chegou na reunião celebrada entre os dias 20 e 22 de outubro de 1999, 
refletido na Decisão CMC No. 9/99 – solicitadas pelas delegações do Brasil e 
Argentina, que resultou no consensuado pelas delegações da Argentina, do Brasil e 
Uruguai na última reunião realizada em Buenos Aires, em junho de 2006, a delegação 
do Paraguai, embora reconheça que tal proposta alterará substancialmente o marco de 
referência e as bases de negociação que vem sendo aplicadas, e com o objetivo de 
coadjuvar para reduzir os obstáculos que possam criar dificuldades à dinâmica de 
integração, estima prudente aceitá-la, sujeita às condições que a seguir se expõem: 
 
Atendendo aos resultados aos quais esta Comissão chegou por meio de várias 
reuniões de trabalhos e análises de ordem técnica que se realizaram desde sua 
criação referentes à avaliação das características dos mercados (principalmente as 
assimetrias observadas), assim como a recompilação e ordenamento de dados 
atinentes à conjuntura dos mesmos, a delegação do Paraguai considera 
imprescindível, para que a integração possa ser efetiva e sustentável, que ao método 
proposto pelas delegações da Argentina e Brasil, incluindo o perfil sugerido pela 
delegação do Uruguai (isto é, que a integração via sucursais, como processo dinâmico 
de médio prazo, se sustente com exigências de capitais de instalação ao arbítrio de 
cada Estado Parte), se incorporem outros elementos como a adoção simultaneamente 
de medidas adicionais e novos critérios que garantam minimamente a possibilidade de 
superação paulatina, ágil e justa das assimetrias de ordem microeconômica 
observadas entre as prestadoras de serviço que se referem à área de seguro do 
Paraguai em relação aos demais países membros, especialmente Brasil e Argentina. 
Os mesmos se colocam à consideração das demais delegações, em caráter geral, 
solicitando sua aprovação: 
 
1º) Com a finalidade de garantir o avanço sustentável do processo de integração do 
mercado de seguros em tempo de conseguir a harmonização das legislações, os 
acordos devem priorizar os aspectos técnicos e com base neles, considerar as 
alternativas de modificação de normativas legais ou regulamentares que, internamente 
em cada Estado Parte, possam chocar-se com aqueles ou impedir sua realização.  
Nesse sentido, as avaliações de possíveis assimetrias legais deveriam seguir 
prioritariamente para determinar o grau de distorção técnica que geram.  Este 
procedimento deve ter como finalidade que as normativas internas de cada Estado 
Parte se adaptem e fiquem em função dos acordos consensuados (segundo os 
procedimentos previstos nas Decisões CMC Nº 23/00 e 20/02) e não vice-versa.  
 
2º) Que –como regime transitório, diferenciado e de tratamento especial com vistas a 
conseguir finalmente a convergência total sem exceção alguma− se concorde com a 
eliminação, inicialmente por parte do Brasil e da Argentina, das reservas de mercado 
ou qualquer outro tipo de barreiras que impossibilitem ou obstaculizem a prestação de 
serviços de seguros transfronteiriços oferecidos pelas empresas de seguros a partir da 
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República do Paraguai, em igualdade de condições de exercício relativas ao risco de 
gestão.  A ampliação do mercado para estas empresas em uma etapa inicial – sempre 
em condições de exercício igualitárias com respeito a qualquer empresa do 
MERCOSUL− possibilitará o desenvolvimento das mesmas, o qual é necessário para 
obter a convergência para condições econômicas equitativas, em tempo de dar 
suporte à competência no marco dos mercados que se encontram em processo de 
integração. 
 
3º) Para efeitos do assinalado no ponto anterior, será necessário concordar com o 
estabelecimento de Condições de Exercício comuns para toda empresa de seguros do 
MERCOSUL que possa determinar sua capacidade de prestar serviços aos 
consumidores residentes no território de qualquer dos Estados Parte.  A este respeito, 
se deveria revisar e ampliar o projeto de Acordo Marco de Exercício, segundo a última 
versão consensuada na reunião da Comissão de Seguros ocorrida entre os dias 21 e 
23 de maio de 2003 na cidade de Assunção, dado que no mesmo se apresenta um 
alto grau de discricionariedade para cada Estado Parte na fixação de parâmetros.  
 
A proposta do Paraguai foi rejeitada por todos os demais Estados Parte, com base nas 
seguintes alegações: 
   
A delegação da Argentina, após efetuar uma análise preliminar da proposta da 
delegação do Paraguai, considera que a mesma não seria viável em termos 
institucionais e jurídicos, sem prejuízo das incongruências técnicas que não considera 
pertinente avaliar nesta instância. 
Considera que a proposta colide com princípios constitucionais, de direito internacional 
público e, fundamentalmente com o marco normativo do MERCOSUL (art. 2 do 
Tratado de Assunção para a Constituição de um Mercado Comum, Preâmbulo do 
Protocolo de Montevidéu, art. III item 1 do mesmo Protocolo e normas conexas). 
Além disso, no âmbito interno, a proposta infringe – nesta instância – o disposto na Lei 
12.988 de “reserva de mercado”. 
Por outro lado, o tratamento diferencial em favor de um Estado Parte ou a outorga de 
condições mais favoráveis, inclusive no que diz respeito aos operadores do mercado 
local, se contrapõem ao espírito das negociações que se realizam no seio desta 
Comissão. 
Por último, o comércio transfronteiriço é a etapa final do processo de negociação, 
processo que de nenhum modo pode-se deixar de lado, se outorgando nesta etapa 
preliminar o tratamento diferencial solicitado pela delegação do Paraguai, não 
recíproco, o que além disso traria paralelamente conseqüências negativas, conforme a 
“cláusula de nação mais favorecida”. 
 
A delegação brasileira, sem entrar no mérito das eventuais inconsistências existentes 
relacionadas à finalidade dos trabalhos realizados pela Comissão de Seguros, entende 
que a proposta alternativa apresentada pela delegação do Paraguai, ao pretender o 
estabelecimento de um tratamento diferenciado para as seguradoras paraguaias 
através do acesso unilateral em modo 1, com o fornecimento de serviços 
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transfronteiriços aos mercados da Argentina e do Brasil, como condição para a 
aceitação da proposta consensuada pelos demais Estados Parte sobre o Artigo V do 
Acordo Marco de Acesso (Decisão CMC 9/99), na reunião de Buenos Aires, ocorrida 
em junho de 2006, preliminarmente, contraria tanto o disposto no Tratado de 
Assunção, por meio do qual os Estados Parte decidiram constituir o MERCOSUL, 
como no Protocolo de Montevidéu, sobre o Comércio de Serviços do Mercosul. 
Este entendimento toma como base as seguintes disposições: 
1) O contido no Artigo 2 do Tratado de Assunção, que dispõe que “O Mercado Comum 
estará fundado na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados Partes”, 
sem detrimento, no entanto, do disposto no Artigo 6: “Os Estados Partes reconhecem 
diferenças pontuais de ritmo para a República do Paraguai e para a República Oriental 
do Uruguai, que constam no Programa de Liberação Comercial (Anexo I)”. 
2) O Preâmbulo do Protocolo de Montevidéu, que considera “a necessidade de que os 
países e regiões menos desenvolvidas do MERCOSUL tenham uma participação 
crescente no mercado de serviços”, estabelecendo, contudo, que a promoção do 
comércio de serviços ocorra “na base da reciprocidade de direitos e obrigações”. 
3) E ainda, o disposto no item 1 do Artigo III - Tratamento da nação mais favorecida, 
do Protocolo de Montevidéu: “Com respeito às medidas compreendidas pelo presente 
Protocolo, cada Estado Parte outorgará imediata e incondicionalmente aos serviços e 
aos prestadores de serviços de qualquer outro Estado Parte um tratamento não menos 
favorável do que aquele que conceda aos serviços similares e aos prestadores de 
serviços similares de qualquer outro Estado Parte ou de terceiros países”. 
 
A delegação do Uruguai considera, no que diz respeito aos itens 2 e 3, que foi 
proposto um tratamento diferenciado às empresas paraguaias, por meio do qual se 
outorgaria a essas empresas a possibilidade de oferecer seguros na Argentina e no 
Brasil em modo transfonteiriço, desde que se concorde com um Acordo de Exercício. 
Neste sentido, a delegação uruguaia entende que, independentemente das 
considerações jurídicas que a proposta possa implicar, a mesma não seria consistente 
com as práticas de negociação adotadas no MERCOSUL e no âmbito internacional 
para o setor segurador, uma vez que uma abertura com estas características deveria 
ter como pré-condições a homogeneidade nos capitais de acesso, nas práticas de 
supervisão, nas normas referentes à contratação de seguros e no que se denomina 
como “pré-condições para uma supervisão efetiva”.  
 
A delegação do Paraguai manifestou que, como o pedido de reconsideração no que 
diz respeito a condições de acesso ao mercado intra-mercosul (Decisão CMC 9/99) 
solicitada pelas delegações de Argentina e Brasil alteram substancialmente a dinâmica 
que pretendia um capital comum de acesso por sucursais – o qual, a seu entender, 
estará eliminando uma condição importante que faz possível a superação ótima das 
assimetrias de ordem microeconômica entre as prestadoras de seguros das diferentes 
economias do MERCOSUL -, solicitou, como complemento, a introdução à proposta 
consensuada pelos demais Estados Parte, de uma determinada dinâmica de 
combinação atinente à condição de exercício, de forma a compensar a pretendida 
ruptura de um capital comum conforme o acordado em 1999. 
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Considerando que a proposta não foi aceita, a delegação do Paraguai acolhe os 
pontos expostos pelas demais delegações como argumento de objeção a sua 
solicitação, a fim de analisá-los e buscar uma nova proposta para a próxima reunião. A 
este respeito, a delegação do Paraguai entende que, entre as argumentações 
assinaladas, foram enfatizados alguns argumentos de ordem legal referentes aos 
princípios de reciprocidade e de “nação mais favorecida” (citando-se o Tratado de 
Assunção e o Protocolo de Montevidéu), assim como alguns impedimentos legais 
internos.              
 
As delegações do Brasil e da Argentina esclarecem que, nesta instância, já não se 
discute uma reconsideração específica da Argentina ou do Brasil e, tampouco existe 
um método proposto por um determinado Estado Parte. O que se discute, no 
momento, e o que a delegação do Paraguai se comprometeu a avaliar na última 
reunião da Comissão de Seguros realizada em Buenos Aires foi o consensuado pelas 
delegações da Argentina, Brasil e Uruguai, referente a uma proposta conjunta para a 
alteração do Artigo V. 
 
A delegação da Venezuela, no uso do direito a voz, respeita e cumpre com as normas 
e requisitos gerais de acesso ao MERCOSUL contidos no Tratado de Assunção e no 
Protocolo de Montevidéu, como manifestado no Protocolo de Adesão firmado na 
cidade de Caracas, em 4 de julho de 2006, pelo que entende que um tratamento 
diferenciado e unilateral para um Estado Parte seria contrário a estes princípios, 
motivo pelo qual não o aceitaria, assim como tampouco aceitaria qualquer outra 
proposta que afete as normas de integração antes assinaladas. 
 

4. Aprovação para elevação de Decisão do CMC, de Resolução do GMC e de 
Recomendação do SGT-4 das versões em português e espanhol do projeto de 
adoção dos Princípios Básicos de Seguros da IAIS como orientação para 
convergência das práticas de supervisão dos mercados de seguros dos Estados 
Parte do Tratado de Assunção.   
A Delegação do Uruguai informou que, conforme consensuado na última reunião, 
submeteu os Projetos de Decisão do CMC, Resolução do GMC e Recomendação do 
SGT-4 sobre a adoção dos Princípios Básicos de Seguros da IAIS como orientação 
para conseguir a convergência dos mercados de seguros dos Estados Parte do 
Mercosul a consultas internas para sua posterior elevação aos órgãos decisórios, nas 
versões em espanhol e português (Anexo VII), sem que haja qualquer objeção. 
 
Assim sendo, se elevam os projetos acima mencionados. 

 

5. Apresentação pela delegação Brasileira de Quadro Comparativo com 
detalhamento dos serviços de seguros compreendidos nos subsetores, 
conforme informações enviadas pelas delegações, e análise de cada um dos 
itens que compõem a lista. 
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Conforme consensuado na última reunião, a delegação Brasileira apresentou Quadro 
Comparativo com detalhamento dos serviços de seguros compreendidos nos 
subsetores (Anexo VIII), conforme informações enviadas pelas delegações. 
 
Verificou-se, quando da análise do Quadro Comparativo, a existência de divergências 
de entendimento no que estava sendo de fato negociado por cada delegação. 
 
As delegações decidiram fazer consultas internas sobre como solucionar as 
divergências detectadas, encontrando definições comuns mediante a troca de 
informações entre os Estados Parte. 
 

6. Apresentação da delegação brasileira da versão atualizada do Boletim 
Estatístico do Setor de Seguros do MERCOSUL para a publicação em página 
web e informes sobre a tradução para o português do texto encaminhado pela 
Delegação da Argentina para publicação na página Web. 
 
A delegação do Brasil apresentou as versões do Boletim Estatístico para o Setor de 
Seguros do Mercosul, em português e espanhol, atualizadas até 2005, conforme 
dados previamente enviados pelas demais delegações, para a publicação na página 
web, as quais se agregam como Anexo IX. 
 
Foi sugerido pela delegação brasileira que os arquivos com os panoramas dos 
mercados seguradores de cada Estado Parte sejam publicados na página WEB do 
MERCOSUL de forma a ter acesso individual, com indicação específica. A proposta foi 
aceita pelas demais delegações. 
 
A delegação da Argentina remeteu ao Brasil o texto com proposta de atualização da 
página web da Comissão de Seguros que segue as diretrizes sugeridas pela 
Coordenação do SGT-4 para a elaboração da versão em português, conforme 
aprovado na última reunião de Buenos Aires. Ambas as versões foram enviadas ao 
Banco Central do Brasil para sua inclusão na página web. 
 
Nesta oportunidade, a Comissão de Seguros aprova a inclusão da presente Ata e da 
Ata da Subcomissão de Margem de Solvência correspondente à reunião dos dias 23 e 
24 de outubro de 2006 na página web. 
 
Aprova-se, ainda, a inclusão das versões em português e espanhol do Boletim 
Estatístico e a inserção individualizada dos panoramas do setor segurador de cada 
Estado Parte. As delegações concordaram em apresentar na próxima reunião um 
modelo para apresentação homogênea do panorama na página web.  
 

7. Considerações das delegações do Paraguai e do Uruguai sobre a proposta da 
delegação brasileira para alteração e atualização da norma que regula as 
operações do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador 
Rodoviário em Viagem Internacional (Carta Azul). 
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A delegação brasileira informou que a Coordenação Nacional do SGT-4 formalizou o 
envio da proposta de alteração das Condições do Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem Internacional (Carta 
Azul) à Coordenação Nacional do SGT-5, conforme ofício que se incorpora como 
Anexo XII. 
 
O Sr. Marcelo Bittencourt Ferro Costa, representante da SUSEP no SGT-5, fez um 
reporte sobre o ocorrido na última reunião do SGT-5, realizada em Florianópolis, Santa 
Catarina, no período de 18 a 20 de outubro de 2006, com destaque para os seguintes 
pontos: 

- A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, pretende realizar outra 
reunião do SGT-5, em novembro, antes de entregar a presidência pro tempore. 
Nessa reunião, um dos assuntos a ser discutido é a questão da limitação da 
Responsabilidade Civil (aspectos legais e técnicos); 

- Interesse do SGT-5 em alterar a estrutura do seguro de responsabilidade civil 
do transportador, principalmente por parte do próprio transportador, em razão 
dos seguintes pontos: limites máximos de garantia das apólices muito baixos, 
demora nos trâmites judiciais, com sugestão de ser estudada a inclusão da 
arbitragem para agilizar as decisões sobre os sinistros, interesse em estender o 
seguro aos tripulantes, como cobertura adicional, e discutir se a 
responsabilidade civil do transportador sobre a carga poderia ser considerada 
uma cobertura adicional ao seguro Carta Azul ou se permaneceria como seguro 
independente. 

 
Sobre a avaliação efetuada pela delegação Argentina, o Sr. Marcelo Bittencourt Ferro 
Costa informou que as críticas relativas a leis que só se aplicam ao Brasil decorreram 
de uma interpretação equivocada da minuta, pois o objetivo seria que cada Estado 
Parte substituísse as referências às leis brasileiras por referências às suas próprias 
leis. 
 
A delegação do Paraguai entregou sua avaliação sobre a minuta de norma 
apresentada pela delegação brasileira, que se incorpora como Anexo X. 
  
A delegação do Uruguai entregou avaliação preliminar, que se incorpora como Anexo 
XI, e informou que irá submeter parecer completo sobre a proposta brasileira da 
minuta da norma de seguro de responsabilidade civil do transportador, após submetê-
la ao Ministério do Transporte, ao setor jurídico do Banco Central e à Indústria. 
 
Foi questionado se a norma deveria ser analisada no âmbito do Cone Sul. Nesse 
sentido, o Sr. Marcelo Bittencourt esclareceu que a proposta do Brasil incluiria consulta 
ao Peru, Chile e Bolívia, e que o Chile, que esteve presente na última reunião do SGT-
5, já teria recebido também a minuta, comprometendo-se a enviar posterior análise. 
Informou também que a minuta da norma já havia sido entregue formalmente à 
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delegação da Venezuela, país com o qual o Brasil mantém Acordo Bilateral, durante 
reunião ocorrida no Rio de Janeiro, no período de 10 a 11 de Novembro de 2005. 
 
A delegação do Uruguai questionou a possibilidade de se contratar seguros 
facultativos complementares ao seguro obrigatório, visando ampliar o limite de 
cobertura. Sobre essa questão, o Sr. Marcelo Bittencourt Ferro Costa alegou que 
haveria problemas nas transferências de divisas no caso de contratação fora do 
seguro obrigatório, e também que a lei brasileira não permitiria que o transportador 
brasileiro adquirisse seguro no exterior. Dessa forma, a solução seria aumentar os 
limites de cobertura dentro do seguro obrigatório. 
 
As delegações concordaram em efetuar consultas internas acerca da relação do tema 
com o SGT-4 e o SGT-5, o Cone Sul e com o Acordo Bilateral Brasil - Venezuela, a fim 
de definir uma estratégia futura de atuação. 
 
A delegação do Uruguai encaminhará a versão da proposta brasileira em espanhol 
para as delegações da Argentina, Paraguai e Venezuela.  
 
8. Avaliação do cumprimento do Programa de Trabalho 2006.  
 
O quadro com a análise completa do cumprimento do Programa de Trabalho de 2006 
foi agregado como Anexo XIII. 
 
9. Elaboração do Programa de Trabalho para 2007 
 
As delegações elaboraram Programa de Trabalho para o ano 2007, que se encontra 
no Anexo XIV. 
 
10. Assuntos diversos propostos pelas delegações 
 
Não se discutiram assuntos fora dos acima relacionados.  

 
A próxima reunião da Comissão de Seguros, integrante do Subgrupo de Trabalho Nº 4 
“Assuntos Financeiros”, será realizada em Assunção, no Paraguai.                  
A presente ata está acompanhada dos seguintes Anexos: 
 
Anexo I: Lista de Participantes (por Delegação).  
Anexo II: Agenda.  
Anexo III: Resumo da Ata. 
Anexo IV: Apresentação da delegação da Venezuela sobre o Mercado Segurador 
Venezuelano. 
Anexo V: Apresentação da delegação brasileira sobre seu novo projeto de solvência 
para o mercado segurador. 
Anexo VI: Ata da Subcomissão de Margem de Solvência 
Anexo VII: Projetos de Decisão do CMC, Resolução do GMC e Recomendação do 
SGT-4, nas versões espanhol e português  
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Anexo VIII: Quadro Comparativo com detalhamento dos serviços de seguros 
compreendidos nos subsetores 
Anexo IX: Boletim Estatístico para o Setor de Seguros do Mercosul, em português e 
espanhol, e Panorama dos Mercados Seguradores dos Estados Parte. 
Anexo X: Considerações das delegações do Paraguai sobre a proposta da delegação 
brasileira para alteração e atualização da norma que regula as operações do Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem 
Internacional (Carta Azul) 
Anexo XI: Considerações das delegações do Uruguai sobre a proposta da delegação 
brasileira para alteração e atualização da norma que regula as operações do Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem 
Internacional (Carta Azul) 
Anexo XII: Informe da Coordenação Nacional do SGT-4 à Coordenação Nacional do 
SGT-5 sobre Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador 
Rodoviário em Viagem Internacional (Carta Azul) 
Anexo XIII: Avaliação do cumprimento do Programa de Trabalho de 2006 
Anexo XIV: Programa de Trabalho para 2007 

 
Pela Delegação da Argentina 
 
ADRIANA IRENE BARREIRA      _________________________ 
 
CARLOS OSCAR CROSETTO    _________________________ 
 
CLAUDIA BERGER                        _________________________ 
 
Pela Delegação do Brasil 
 
REGINA LIDIA GIORDANO SIMÕES     _________________________ 
 
CLAUDIA SILBERMAN DE MELLO                _________________________ 
 
MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ ALVES               _________________________ 
 
Pela Delegação do Paraguai 
 
DERLIS PENAYO RAMÍREZ                                            ________________________ 
 
Pela Delegação do Uruguai 
 
ALEJANDRO VEIROJ                                          __________________________ 

 
Pela Delegação da Venezuela 

 
MANUEL A. RODRIGUEZ G.                                        __________________________ 
 
EDUARD SANCHEZ                                               __________________________ 


