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DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO SINCOR-PR, 
JOSÉ ANTONIO DE CASTRO. 
 

SAUDAÇÕES AOS COMPONENTES DA MESA:  

Presidente da Mesa: Deputado Armando Vergilio 

SUSEP: Superintendente Roberto Westemberg 

CNSEG: Marco Antonio Rossi 

FUNENSEG: Robert Bittar 

ANSP: Mauro César Batista  

 

 

 

 

  Prezados Senhores e Senhoras: Parlamentares, 

Corretores de Seguros, Colegas Dirigentes e Lideranças de 

Entidades Sindicais Representativas dos Corretores de 

Seguros e Seguradores aqui presentes. 

 

 

  BOM DIA A TODOS! 
 

  Permito-me começar a minha fala, aqui nesse 

Plenário da Câmara, lembrandouma frase do mestre e 

eminente jurista brasileiro – Ruy Barbosa: 

 

“Quem não luta pelos seus direitos não é 
digno deles.” 

 
 
  Quero, neste momento, render todas as minhas 

sinceras homenagens àqueles interessados abnegados 

que lutaram, intensa e arduamente, naquela ocasião, junto 

ao Congresso Nacional, pela regulamentação da atividade 

e profissão do Corretor de Seguros.  
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  Convém registrar que, até se chegar à edição da 

Lei nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964, houve um 

caminho percorrido, iniciado com o PL-926, de 1956, 

originário da Câmara dos Deputados, apresentado em 09 

de janeiro de 1956, pelo eminente e saudoso Deputado 

Fernando Ferrari, gaúcho de São Pedro do Sul, que teve 

destacada atuação no Parlamento de seu Estado e nesta 

Casa Legislativa. 

 

  Lamentavelmente, Fernando Ferrari faleceu em 

25/05/1963, aos 41 anos, vítima de acidente aéreo, e não 

teve a oportunidade de ver materializada essa sua iniciativa 

parlamentar, em prol da nossa categoria econômica. 

 

  A “Justificativa” desse PL-926, de 1956, posso 

considerar como uma verdadeira obra prima do eminente e 

saudoso Senador Atílio Vivacqua, depoisreproduzida pelo 

Deputado Fernando Ferrari. 

 

  E não tenho como não deixar de falar sobre a 

relevância justamente daquiloque está escrito em alguns 

trechos dessa “Justificativa”, cujas situações por elesjá 

registradas, naquela ocasião, vêm se constituindo,ao longo 

desses 50 anos da edição da Lei nº 4.594, de 1964, em 

tema recorrente, pelos seus criteriosos conceitos sobre a 

intermediação de seguros. 

   

  Apenas, a título de ilustração,esclareço que esse 

PL-926, de 1956, assim como sua “Justificativa” são cópias 

autênticas à proposição apresentada pelo Senador Atílio 

Vivacqua, em 1952, a qual ficou paralisada e não teve 

prosseguimento no Senado Federal. 
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  Assim, passo a reproduzir, a seguir, os 

interessantes trechos da “Justificativa” do PL-926/1956: 

 

  “abre aspas” 

 

“É no desejo de proteger não só os 
verdadeiros profissionais como, sobretudo, 
as três partes envolvidas na relação do 
seguro: o segurado, o segurador e o Estado. 
Com efeito, o segurado, como é evidente, em 
vez de ficar sujeito às possíveis ignorâncias e 
espertezas de um intermediário sem 
escrúpulos, terá a servi-lo uma pessoa cuja 
identidade é presumida nos termos da lei. O 
segurador beneficiar-se-á ao receber os 
seguros de profissionais conscientes, cuja 
função de aproximadorde partes autônomo é 
justamente encontrar a forma de negociação 
ideal para as duas partes – segurador e 
segurado – escoimando os contratos das 
emissões, dúvidas ou reticências que tantas 
demandas têm provocado. 
..................... 
 
“Já é tempo, pois, de cuidar-se de proteção 
de tão grandes interesses prejudicados pelo 
regime da improvisaçãoe aventuras que, 
nesse terreno, por vezes impera. É notória a 
existência de inúmeros contratos de seguros 
em que o intermediário, despido de qualquer 
conhecimento técnico, mas servido pelas 
simpatias e conveniências do segurado se 
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torne causador, na liquidação do sinistro, de 
sérias controvérsias, que sacrificam ou 
mesmo anulam a função do seguro, como 
elemento de restauração, isso, aliás, já 
compreenderam diversas legislações 
estrangeiras que fizeram de há muito a 
regulamentação em apreço. 
 

(fecha aspas). 

   

  Na realidade, não pretendo me estender e, 

sobretudo, falar dos benefícios proporcionados pela Lei nº 

4.594, de 1964, para a categoria econômica dos Corretores 

de Seguros, isto porque, esta Lei está sendo hoje 

enaltecida, com toda justiça, na fala dos demais oradores 

nesta Sessão Solene. 

 

  Contudo, Senhor Presidente da FENACOR, 

Senhores Presidentes dos Sindicatos de Corretores de 

Seguros e Parlamentares aqui presentes, a minha real 

intenção é pegar justamente esse gancho dos subsídios 

contidos nas palavras dossaudosos:Senador Atílio 

Vivacqua e Deputado Fernando Ferrari, para aproveitar a 

ocasião, perante essa Casa,para dizer sobre a ilegal 

atuação de algumas Associações e Cooperativas, ditas de 

Proteção Veicular, operando em seguros; sem qualquer 

autorização do Governo; sem constituição de reservas 

técnicas; sonegando impostos; sendoconstituídas de 

pessoas inescrupulosas e aventureiras. 

 

  Embora existam várias ações empreendidas pela 

SUSEP e pelo Ministério Público no sentido de tentar 

eliminar essa prática ilegal de comercialização, enganando 
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a sociedade, se vendendo como fosseseguros, entendo 

que, ainda assim, há uma lacuna que pode ser 

adequadamente trabalhada e preenchida via Poder 

Legislativo, por norma legal, que venha a solucionar essa 

anomalia nociva e perniciosa para o nosso mercado. 

 

  Neste momento, como vice-presidente SUL da 
Federação Nacional dos Corretores de Seguros, 
Representando os Presidentes e Corretores do SUL, 
desejo parabenizar e saudar os Deputados Federais e 
toda a Bancada do SUL onde aproveito para citar que 
aqui presentes:  

� RS - Dep. Beto Albuquerque 
� SC - Dep.EdinhoBez 
� PR  - Dep. Alex Canziani 

 
Também aqui conosco o Colega Corretor de Seguros 
Lucas Vergílio, eleito por Goiás como Dep. 
Federal,mais um representante para 2015 que junto 
com nossos ilustres Deputados vão representar nossa 
categoria econômica nesta Casa, para o qual, de 
antemão, reivindico que estude a possibilidade de 
apresentar proposição com o objetivo de solucionar 
essa situação aflitiva para nós, Corretores de Seguros 
e, principalmente para os consumidores de seguros, 
traduzida em nosso lídimo direito em trabalhar num 
ambiente saudável e num mercado livre e sem a 
concorrência de intermediários aproveitadores, e sem a 
devida habilitação técnica.  
 

  Nesse sentido, repito as palavras de Ruy 

Barbosa: 
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“Quem não luta pelos seus direitos não é 
digno deles.” 

 

  E quero lhes citar aquilo que prego perante toda 

nossos colegas corretores e aquém falo, saímos todos os 

dias de nossas casas e deixamos aquilo que mais amamos 

que é nossa família para nos dedicar a algo e para tal isso 

tem que valer muito apena, tem que ser muito bem feito. 

 

  Concluindo, apresento as minhas felicitações a 

esta Casa; aos seus Parlamentares; e a todos os atores do 

mercado de seguros, especialmente os meus colegas 

Corretores de Seguros, pelo transcurso e comemoração 

dos 50 anos da nossa Lei nº 4.594, de 1964. 

 

  Era o que continha! 

 

  Obrigado a todos e a todas. 


