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CAMARA DOS DEPUTADOS i ~ A ç, 
;,~ (A r ~ PROJEGTO r-

Estudei, com a devida attenÇão e natural escrupulo, todas 
as emendas apresentadas, ao meu substitutivo, procurando 
com o melhor e o mais Gincero dos des·ejos, aproveitar da nobre 
collaboração do.s illustrados companheiros, s·em afastar-me, 
porém, das bas es angulares do ins tituto do seguro e dos verda
deiro" caracteristicos dos - 1nediatores - na execução feliz 
de Justiniano . 

Dentro deste criterio, que visa, acima de tudo, a elabo. ·tção 
de uma obra estavel, orientada .pelo bom senso e radica t! ~ na 
bôa doutrina, transplantei para o meu substitutivo, todos os 
componentes e esclarecimentos~ adduzidoo pelas emendas, es
coimanào e joeirando, como, de dever indeclinavel, as fórmulas 
menos caldeadas e as infiltrações menos desbasta.das, recusadas 
pelo uso e pela praxe, pela lei e P·eh jurisprudencia. 

Neoe.ssario .se faz, sem vacillação, .sem tardança, para 
formação da nova disciplina juridica, do instituto dos corre
tores, cultivar a hones ta semente do exercicio da corretagem, 
capaz de filhar as mes·ses copiosas dos costumes, fructo.s de 
lenta e laboriosa ges tação, ) j·á sanzonados e consagrados pela 
pratica, com soffreguidão ou sem revolta, conhecidos .e expe
rimentados, pelo exercicio quotidiano. 

Afastarmo-nos, desta conduct1, sobre ser perigoso, por 
éscorr·egadio o terreno, torna-se-ia, ao demais, a.ttitude incohe
rente e de franca opposição, ás neces.sidades reaes do seguro, 
de inconcebivel e injustificavel menospreso, aos naturaes dese
jos dos corretores. 

Por predsar detalhes e melhor esclarecer a materia, ora 
em fóco, acceitarei, carinhosamente. quasi todas as emendas 
apresentada.s pelo brilhante espiritJ de Moraes de Andrade, e, 
grande parte, das emendas offerecidas, pelos não menos illus-

. tres collegas, Vicente Galliez, Laert Setubal e Alberto Surek. 
Senti, aliás~ profunda e sinceramente, ele não poder accei

tal-a.s, na sua totalidade. Acceital-as, importaria em quebra 
da har monia do substitutivo, que procurei, tgnto quanto pos
siyel, dentro d~ escaigsez da material e da aridez do assumpto, 



calcar no bons principias e nos habitas recommendadas e 
acceitos pela doutrina. Acsim, cuidei moldar prec.eitos, elaborar 
um regulamento, disciplinado dentro das idéas consubstan
ciadas, pelos expoentes maximos da cultura nacional e estran
geira . 

Ilouve, como justo e comprehensivel, dada a novidade 
e complexidade da materia, acaloradas e vehementes dis
cussões, .em derredor de these.s, acobertadas nos debates, por 
lucida.s mentalidades, dentT'O, porém, da mais absoluta cordia
lidade, 6em ídéas preconcebidas, nem estreitas vaidades, ávidos, 
todos nós, apena6, da nobílitante, sincera e salutar intenção de 
bôa-e segura producção. 

A cooperação, efficaz e indispensavel dos corretores, con
stitue, para instituição do seguro, o sangue vital e circulante, 
que · tonifica e engrandece as empresas seguradoras; ; a sua· 
actuação, é de tal maneira utíl que, não ha ne~ar. fórma a 
columna meBtra, que sustenta e fortalece, a prosperidade e a 
evolução do seguro; os seus serviços são tã o r elevantes que, 
~em favor. deve-se de proclamar. em alta e sin~era voz, a sua 
indispensabilidade. pcis. sem elles, o eguro desapparecería, 
por falta de ar e de vida, amortalhado no rnant.o escuro e 
pesado da fallencia . Co;icedemos aos corretores, p0r conse
guinte, . a sati fa<:.ão de suas justas ambições, dando-lhes fun
cções . peculiare e definidas, como merecida recompensa de 
esforços e de trabalhos . 

Malgrado, no entanto, estas nobres intenções, tenhamos 
provida cautela. para não desvirtuarmos, levados pela sym
pathia ou pelo sentim.ento, a verdadeira feição do subshtnti
vo, systematicamente contrario, a quaesquer normas monopa
Iizndoras, que, directa ou indirectamente, possam, de futueo, 
perturbar ou an niqui lar a economia social. 

P esando, com fraqueza e sem rebuços, as razões e:h.rpos
tas, não posso, em desequilíbrio inju tificavel, concordar com 
a emenda n . 1, que transforma., radicalmente, a figura jurí
dica do corretor. 

Ao corretor de seguros compete a difficil e espinhosa 
missão, de promover a approximação do interessados, segu
rados e eguradore , que, quando accordados nas c.lausulas 
convencionaes, con tantes da propo ta. effectuam e realizam 
o contracto, independente da figura do intermediaria. Este 
não realiza, nem minuta o contracto de seguro. O contracto 
é feito e minutado pela companhia, depois de, analy adas e ap
provadas a sua clausulas, pelo Departamen to Nacional de 
Seguros . Com a mediac.ão cessam as uas funcções . Não vão 
além as suas attribuições. Verdadeiramente, em boa dou
trina, em que pese a opinião de alguns juristas, não e.·iste no 
exercício de sua actividade, nem commissão, nem mandato, 
nem locação de serviços. 

E' a opinião, jurídica e autoriwda, dos nossos melhores e 
mnís aba lizactos iram.distas. 

Vidari, estudando a materia, define com a precisão de 
sempre, a figm a do mediador : 

" cor eetor é aquelle que, devidamente habilitado e me
diante e r ta retribuição, inte1·vem entre duas ou mais 
pessoas com o firn de auxilial-as na realização de seu 
contracto." (Tratado Dir. Com., pag. 388.) 

; 

'' ., 
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Descartes Magalhães, um dos mais Iumino os espíritos 
ele commercialista, no seu alentado trabalho, exprime a mes
mas idéas, em linguagem precisa e crystalina : 

"O co1·retm· é o 'inte1'niedim'io neut1•0. Realizado 
que seja o contracto, estabelecido o acc01·do de vontade 
entre as partes, cessa a funcção daquelle inteYmedia.
rio . Elle não contracta; o que faz é prorriover ou f a .. 
cilitar o cont1·acto, approxirnando os interessados, po1• 
conseguir o acco1·do de suas vontades." (Curso Direito 
Com. , pag. 598.) 

Ou tra não é a opinião, sempre acatada, do venerando Bo ... 
lafi o : 

"ll niediato1·e é uma machina umana pe?' f are con
fraltare. J; (Rivista Diritto Commerciale, vol. 3r pag. 3.) 

Finalizando, ouçamos, como ultima pá de terra, a pala
vra, digna de todo apreço, de Carvalho de Mendonça, o maior 
dos commercialistas patrícios : 

" O co1·ret:or intervem, como pessoa expel'imentada 
e neutra, para facilitar e auxiliar a conclusão de um 
contracto entre duas ou mais pessoas. Con eguido o 
accordo das vontades dos interessados, cessa o seu ofti
cio ." (Dir. Com., pag. 290.) 

As~im sendo, penso, plenamente esclarecidas quaesque~· 
duvidas, e evidenciado, sem maiores delongas e argumentos, 
que o corretor não effectua, nem realiza contractos de se
guros. 

Resta-nos, apenas, em breves razões e em ligeiro e:;trn;o 
comparat ivo, demonstrar que, á luz meridiana da doutrina 
e em face dos preceitos legislativos dos povos cu ltos, não tem 
alicerces, a emenda n. 32, supprimindo, de golpe, as trans
acções directas, entr e os segurados e os seguradores . Dentro 
do direito actual ou historico, não ha cabimento, para medi
da tal, essencialmente restrictiva, sem fundamento em neces
sidades sociaes ou imperativos de ordem publica. 

E' p1:incipio acceito, sem contestação, dentro ou fóra do 
Brasil, sem arnbages e sem violcncias, nos instituto~ sobre ~or
retores, esta excepç-ão, que se explica e se comprehende, per
feitamente, como mttura1. faculdade e sagrado direito de de
fesa do segurado, como justo reconhecimento da capacidade e 
liberdade, em ma teria m ercantil de interesse privado. Con
fiança e probidade, não se affirmam e nem se impõem, por 
decretos ou por leis, sim, por actos consecutivos e indiscutí 
veis de trabalho, de lisura, de honestidade. 

Ao p incelar os primeiros traços do quadro legislativo d.os 
conetores, sobrando-me confusão e incerteza, devera de logo, 
como de corriqueiro recato, reconhecendo minha apoucada 
valia, bebei· as primeiras li cções, junto aos mestres e os in
stitutos, lig·ndos com o direito em formação, por laço ~ estr.-3i-
tos de affínidade de culturn. 



Voltei, de prompi.o olhos e espirita, para a velha e !en ... 
daria França, onde exi te, é bem verdade, o monopolio esta
belecido, pelo seu Codigo do Commercio, em beneficio dos 
corretores de seguro maritimos. Fóra no entretanto, dos 
seguros maritimo , não se preceituam, na sua legi lação, re
stricções, de qualquer especie. Pratica-se, com absoluta li
berdade, a corretagem de seguros contra a vida, incendio nu 
accidente~. . 

Lacour & Bouteron, juristas de alta estirpe, tratando do 
assumpto, frisam, em palavras, sobremodo incisivas, que este 
pr ivilegio t ende a desapparecer, por inapoiado na doutrina e 
por injustificavel, na actualidade : 

"Os corretores de seguros terrestres, que se encon
tram, a cada passo, n:a v·ida pratica, na realidade não 
são mais que agenciadores das companhias, encan·ega
dos de 1·ecr·utar a clientela. O nwnopolio dos co1Tetores 
de segm·os rnm'itimos constit-ile um entrave á l'iberdade 
de comme1·cio, que na actualidade, não tern justifica-

, tiva. "Cette insl'itucion snrannée aur·ait peu de chances 
de sm·viv1·e a une 1·ev-ision de notre Code de Commerce:• 
(Precis de Droit Commercial pags. 353-358) . 

Mas, mesmo lá, on e existe, ainda, o monopolio dos cor
retores maritimos ha, como sempre houve, a justa e jurídica 
excepção dos seguros directos. 

Emerigno~. citado por Graindmaison e Bourbonnaud, já 
dizia, ha tempos, prevendo com segurança as necessidades ho·
diernas de liberdade e a amplitude das operações de seguros, 
em commentarios ao artigo II. da Ord n:aç.ão Franceza, de 1681: 

"Les parties on donc le choix ou d'écrire elles-?ne
mes leurs accords ou de les faire constater par un 
Courlier ... " 

Respondendo. com brilho e com elegancia, ás criticas de 
Barthelemy, parlamentar francez, diz Bourbonnard autori
zado e insuspeiLo pela expressão cultural e por vibrante de
f en or dos corre tore , combatendo a propalada e discutida 
obrigatoriedad e do corretor, em toda~ as operações de seguro 
rnal'itimo : 

"Cetle allegation.· e.st tout a fait ine:xacte. 
Sur un grand nombre de places á Paris e au Ha

vre par exemple il est frequent que les assiu·rés t?·ai
tenf: direclement ave e les compagnies" . 

"Si donc le assurrés pa~sent presqJJe toujours par 
l'inte1·mediaire eles Cou1·tiers ce n'est point vm·cc qu'-ils 
11 sont f o reés ma'is bfon plulot pa.rce qu'ils trouvent un 
benefice" . (Les Courtiers d'A :urrances Maritimes 
pags. 114 ~ 115). 

Entre nós, os corretores, quer de mercadorias quer de 
naYios, quer mesmo de fundos publicas, tendo as pl'Ofissões 
devi damente rcgulamenladas.. of'frem, em ~ eus previlegioo 
justas restricçõe pois, acertadamente, nüo se lh es tornou: 
forçada e obrigatorfa, a intervenção, em todab as transacções. 
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Estudar;do, esta materia, acuradamente, com a autoriàade 
e criterio, que lhe ~ ão reconhecidos, com justiça, diz o eme
rito Carvalho de Mendonça, que a fama cnnobreceu como um 
dos nossos maiores juristas e o maior dos nos os commerci::t
listas: 

"A intervenção do corretor de mercadoria. e na
vios não 8 ob1·igato1·ia para os commerciantes. A ella 
recorre q·uem deseja; que'J7'i consultando os seus 1:n ·
teresses acha vantageni e anxüfo na rnediaçtio" (D ir. 
Com. rwg. 3 11 0). 

Commentando, brilhantemente, o in ·titnto elos corretores 
db fundos publicas, declara o erudito Inglez de Souza, em uma 
das suas valias~ prelecções : 

"As funcções do corretor são privatiYas em nos o 
direito, mas i to não vae até o ponto de impedir que 
du,as pessoas façam, entre si uma t1·oca de fundos e por
tanto urn acto isolado de Con·etagem . 

"O decreto n. 4 . 985 de 13 de outubro de 1903 cor
rigi o o defeito do decreto de 13 de março de 1897, dand0 
a duas pe soas o direito de fazer trocas de fund os, desde 
que ambas sejam os interessados" (Prelecções Dir. 
Comm. pag. 344). 

Transcrevemos, para sepultura do assumpto e maior au
toridade elas nossas palavras, os termos claros e express ivos, 
do alludido decreto n. 4 . 985: 

"Artigo unico. "São perrnittidas e licitas todas as 
negociações. . . . . quando r ealizadas f óra da Bolsa e 
directamente ent1·e comprador e vendedor, excepto a 
que tiver por objecto lettras ele cambio de valor supe
rior a 10ó í:." 

Vê-se, sem margem á contestação, pela franqueza e in
ceridade desta exposição que, mesmo em face das legislações, 
que adaptam o monopolio, como a franceza - o dos con·et1J-
1·es de segu1·os nw1·itimos - , ou, como a r;ossa ~ o dos co·r-
1·eto1·es de fundo~ publicas - , em ambas, em boa hora, ão 
mantidas sem rodeios e sem re ervas, as operações directas, 
sem retribuição, salar io - so1·didurn - na denominaoão de 
Ulpiano, entre o comprador e o vendedor, entre os seg·urados 
e os seguradores. 

Tenho assim, por defendido e justificado o meu substi
tutivo, estudando nestas breves palavras, detalhes deste novo 
e complexo direito, ai nela indeciso e f l uctuante - c'es t unq 
maüére de clro'it encare flotant" -e, confessando, sobre o aG
sumpto, sem pejo e sem desdou ro, minha dobrada ignorancia 
e mirrado espírito, para tão gra\'es cogitações . Visei, apenas, 
com esforço fatigante, afastar-me dos perigos e dos escolhos 
"da flo1·esta conj'usn. de leis e decretos, que se enconfrarn, se 
fravam, e, sem i;lano, seni systerna, po1· vezes se contradizem,, 
teffdo em seu auxilio uma juri prudencia casuistica e multi 
forme" (Rel. de 1895, do presidente da Camara dos Corretores 
de Fundos Publico ) . 



~vitando dess'arLe, aquella "floresta confusa", esboceis 
b substitutivo, que hoje, pelo labor, cultura e auxilio dos 
nobres collegas, devidamente retocado-, submetto, em defini
tivo, á apreciação e votação desta douta Com missão. 

HEDACÇÁO fJEFJ N l'l'IY.\ DO SUBRTITU'flVO AO PROJECTO ~ . 52, DE 
1935, QU E REGULA A PHOF1381\o DE CORRETOR DE SEGUnos 

Art. 1." ú cCJrrelor de seguros, seja pessoa phy ica ou 
juridica, é o 1ntermediario leg·almonte autoriiado a angariar 
e promover quaesquer contractos de . eguros, admittidos pela 
legLlação vigente enti·e a. empre3as eguradoras e o publico 
em geral . 

Art. 2.º O numero de corretore ·erá illimitado senjo o 
titulo de habili taç.ão para o exercício da funcção concedi.do 
pEJo Departamento :'.'l'acional de eguros Privados e Capitali
zai.ião . 

Art. 3.º São requisitos neces ario á concessão do titulo 
de habilitação: 

Requerimento feito pelo candidato, directamente ou por 
procuração, dirigido ao Departamento , iacionul de Seguros 
.Privados e Capitalização, ou a seus inspectores no .~ E tados, 
acompanhado dos seguintes documentos: 

a) prova de . er bra.-ileiro nato ou naturalizado, com re
s!dencia effediva ~o paiz, ha mais de dez annos; 

b) pr·o, a de ser maior de 21 annos, ou menor emanci
pado; 

e) prova de nv.o ler sido condemnado por crime de fal
sidade, estellionalo, furto ou roubo, falsificação, extorsão, 
apropriação indebita, incend io ou naufragio doloso; 

d) prova de não ser uegoúümLe fallido, classificado frau
<lulento ou culposo. 

Paragrapho unico. Se se tratar de pessoa jurídica, deve·· 
rá a requerente provar que está instituída conforme a.s leis 
bnsileiras, tem ·éde no paiz, que seus directores, gerente' 
ou administradores preenchem aa concliç.ões deste artigo. 

Art. 4.º O corretor deve, antes de entrar no exercício da 
profissão: 

a) inscrever-se, na reparLi~ão competente, para o paga
mento do impo to de industria·~ e profissões; 

b) prestar, perante o Departamento Nacional de Seguro.s 
Privados e Capitalização, o compromisso de desempenhar 
suas funcções com zelo e probidade, de acocrdo com as leia 
em vigor, lavrando- se disso termo em livro especial; 

e) prestar uma fianç,a de 5 :000$000 em moeda correnLo 
ou ~ polices da divida publica. depo itada; na repartição com
p ct. ite, para garantia das penalidades constantes da pre
~::sn!_ .... lei. 

Art. 5.º :Não pode ser corretor: 

a) a mulher casada, sem o consenlimcmto expresso do 
marido; 

b) o corretor com titulo cassado em virtude da disposi
çüo da letra d do art. 10 da presenta lei. 

Dos prepostos e adju:nctos 

Art. 6.0 O corretor de seguros poderá ter um preposto 
que será seu substituto legn 1 nos seus impe.cJimentos e tanto~ 
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aãjunctos qua:ritos necessarios ao cxerc1c10 da sua actividade, 
det;de que preencham as condições do art. 3º e estejam devi
dam&nte registrados no Departamento . acional de egurJ.3 
Pri V<:ldos e CapiLalização. 

Art. 7.º A escolha do preposto será feita pelos corretores 
dentre os seus adj uncLoiS mais antigos e de maior capacidad~. 

Paragrapho unico. Não tendo o corretor adjunctos, a es
colha poderá recalur entre os inscriptos no Departamento 
~acional de Seguros Privados e Capitalização. 

Art. 8.º Os prepostos e acljunctos ficarão automatica
mente sus]Jen.sos úo exerciciu de suas funcções, sempre que 
esµontaneamenle OLl por qualquer motivo, deixarem de tra
balhar com o correLor que os tiver tomado a seu serviço. 

Dos Direitos e dos Deveres 

Art. 9.º São direitos do corretor: 
1 º) angariar propostas de seguros para quaesquer das 

modalidndes em que estiverem as companhias seguradoras 
autorizadas a operar no paiz; 

2º) apresentar as proposta~, por elle e pelo proponente 
assignadas, â companhias seguradoras; 

3º) receber as commissões previ tas para cada modali-
dade de seguro; · 

4º) denunciar ao Departamento Nacional de Seguros Pri
vados e Capitalização as infracç.ões das leis, regulamentos e 
co11 tractos. 

Art. 10. São deveres do corretor: 
a) agir com o maximo escrupulo nas suas funcções, pres

tando com clareza e sinceridade todas as informações pedidas, 
quer pelo proponente, quer pela companhia seguradora; 

ú) observar, respeitar e fazer re. peitar as tarifas e suas 
condições geraes · 

e) re peitar a ~ normas ele trabalho e o~ crit.erios adapta
do pelas companhia junto a que trabalhe; 

cl ) pre tar contas immecliatas da::. cobrança~ que lhe 
forem confiadas; 

e) proceder com li ~ura junto aos proponentes, forne
cendo-lhes, com exactidão, todas as informaç1õ·es de que pos
sam carecer, abstendo- se de tudo que induza erro das partes 
conlractantes; 

f) não ced r, a quem quer que eja, no todo ou em parte, 
as commissões a que tiver diTeito; 

g) abster-se de fazer commentarios ou affirmações ten
denciosas sobre cus collegas, companhias .seguradoras ou 
seus repr sentantes ; 

h) restituir as -differenças de commissões que occorram 
com as alterações de premias de seguros quaes tenha sido 
corretor; 

i) receber sómente as commissõ1es permittidas pelas ta
rifas, salvo quanto aos ramos de seguro de vida e accidente 
pes oal, ou rnmo não tarifados, na occasião do contracto; 

j ) trabalhar tão ómente para as companhias que este
jam autorizadas a funcionar no paiz e habilitadas, offiüial
menle, ·a contractar na modalidade cio eguro proposto; 

) 



. k) ah::iLt..r- se, pol' comp leLo, ele c:l i lar, fazer c1rcuiar, 1n-
fluir ou permi ttir qu e sejam i mprossos os e, criptas, calcu las 
es timativas, circulare:, re latarias i ll ustraçõe ·, deturpando o.s 
termos ou clau:ulas rl . quae, quer apolices emitt.idas pelas 
companhias e cios beneficia~ vantagens por ellas prometti. 
dos, e, bem a . irn, d turpar, por qual quer fórma, a na.tu 
.reza do plano ou modalidad elo . e0 ·uro propo to; 

l ) abstei'- se de qualqu •r ins inuação tend nte a levar o 
segurado a deixar ca-iucar, saldar ou liqu idar a a police da 
propria companhia congenere; 

ni ) p agal', em :el lo, a quota de 50$000 , pe la expedição do 
titulo de habilitação, e i0 u<.i l somma quando se tornar preciso 
revalidal-o · 

n) dar baixa no liLulo de habilitação quando mudar de 
profi são, ou deixar d apre enLar propo La pelo prazo de 
um anno. 

Ar t. 11. As empresas de seguro~ só p o'.ierão accenar 
p ropostas por interff1edio de corret.ores devidamente habili
tados . 

Paragrapho u.nico . Ficam exceptuadas eles a exigencia, 
a proposta apresentada , directamcnte, ás companhias pelos 
proponente· ca ·o em que ~ erão terminantemente prohib idos 
abonos ou q uae quer de:-conto ou commissões, a quem quer 
que seja, salvo ao corretor a quem a. companhias então de
v erão Temetter a .proposta , afim de regu lariza l-a, appondo o 
sello exigido nos termos do ar L 17 . 

Art. 12. A pessoas não habilitadas ao exerci cio da pro
f is ão .de cor.retor de . eguros, que intervierem nas operações 
de corretagem de seguro , r cebendo remuneração, incidirão 
em multa igual a cin o veze o valor da remuneração rece
bida ou que houverem de receber. 

Do Depa.rtmnento Nacional de Seguros Privados e 
Capitatização 

1 
Art. 13. Compete ao Departamento Nacional de Seguros 

Privados e Capitalização, ou ao~ inspectores nos Estados: 
a) prover o f"and idato no cargo de corretor de accordo 

com o~ arts . 3º e 1º, .xpedinclo o titulo re pectivo, no pradu 
maximo de 1 O dias, da apre~rnnt.ação elo requerimento, desde 
que no Departamento nada eon te contra elle por infracçâo 
das leis, regulamento. e contractos com cornpanh ifü5 segura
doras; 

b) cxel'cel.' a fi.'calização para a. bàa execução da pre
sente lei; 

i:') tornar conhecimento da queixas. reclamações e re~ 
cu ' apresentado- p las parte intere~sa.J.a ; 

d) a.pplicar a ~ pe rn. comminada pela lei · 

e) dar baixa no tilulos de habilitação no casos indi
cados. 

Paragrapho uni co. De todas as decisôe do Departamento 
Nacional de >-'cg,uros Privados e Capitalização, haverá recurso 
com effeíto suspen ivo, .para o }fini tro do Trabalho Indus~ 
tria e Commercio. ' 



Das Penalidades 

Art. 1 í. A~ companhias de Le0 ·uro e tão sujeitas ás se
guinles pena : 

Por violação do art. 1 O, letra i, ou <lo arL. 11 - 90: 000$; 
e na reincidencia o dobro, sendo a carta patente cassada, no 
caso de f.erc n'a infracção: 

Art . 15 . Os corretores estão suj ei tos ás seguintes penas: 
1 - Por falta de cumprimento de quaesquer dos deve

dores do artigo 10, com excepção da letra "d", multa de 
500$000 a 2 : 500$000, e na terceira reincidencia - cassação 
do titulo; 

..., - Por falta de cumprimento da leLra 'd" do artigo 10, 
no 131;,0do.id ep o+uawBJQUa.~B ou Bso1op 'BJQUVJí3J.Ia1u~ ,rnd no 
liquidação de inistros - e.as ação do titulo de corretor. 

Disposições Ge1·aes 

Art. 16 ~ As agencias e sub-agencias de companhia>; se
guradoras, para os efJeüos des la lei, são <:!q uiparada, ás pro
prias matrize , mesmo que não emittam apolices, mas desde 
que hajam em nome dellas e provem qu ;:;ão seu:' repre en
tnnles na re. pectiva localidades. 

Art. 17. A· pro1po la- dos contracto-· de seguro, l'e
fo1·ma1s., renovaçõe.s e prorrogaçã.o do. mesmos .s rão se1l
léldas com e tampilha federa l de 1$000, paga pelo correLor e 
irmtilizada com ::ua a . ignatura . 

Art. 18. F icam excluídas das exigencias cli:t pr sente lei 
ª '~ Sociedades Coo·perativas constituída e organizadas por 
syndicatos profi s- ionaes. 

Disposições trnnsitorias 

Art . 19. Os actuae~ corretore de s8guroo que tiverem 
em vigor contractos com companhias eguradora ou pro
vrJ,rem com certificado. de companhias que já são corretores, 
terão o prazo de se is mezes para requererem sua habilitação 
perante o Departamento Nacional de Seguros PrivadoB e Ca
viLalização. 

ArL . 20 . Revogam - e a_ di po içõe em contrario. 

ala da Cornmi ão de Legislação Social - Deodato Maia. 
Presidente . - Raphael Cincw·á, om re:-tricçõe . quanto aos 
art.s . 6, 7, 8 e letra e elo art. .1. - João Be1~a.ldo , com res
tric:,:ões. - Sa.lgndo Filho, venci do, cm parle, conforme de
claração Pm separado. - Lac1·te etubal, com rel$Lricções. 
- Alberto Sw'ek . - C. Morais Andrade . - Vicente de Paula 
Gallfoz, vencido quanto ti letr a e do art. 4º; paragrapho unico 
de.· al'l. 11 e arl. 16. De accordo com a primeira part~ do 
voLo em separado do Deputado 'alg·ado Filho . - Odon Be-
ze1·1·a Cavalcanti. Cm·los R. Re'is . 

DECLAR.,\Ç.:\.o DE Y01'0 DO DEPü'L\DO SARGADO FILHO 

Vencido quanto á int.en enção do corretor na propo~t.as 
feita s directamente pelo segurado e, lambem, no referente á 
creação dos preposLos e adjunctos de corretores de seguro . 
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O Presidente ebatue o principio de que: 

" empre a de seguros só poderão acceitar pro-
postas por intermedio de corretores devidamer.te ha
bilitados" . (art. 11.) 

Embora considere de certa inconveniencia a regra esta
belecida, por que vem restringir as operações de seguros, 
quando deveriamos empregar esforços para sua elasticidade, 
institutos de pr videncia social que são, todavia, acceitos para 
dar maior e. tabiliclade á profissão de corretor de seguros. 

Abre, porém, o Projecto, acertadamente, uma excerção: 
quando a proposta é directamente feita pelo segurado. Seria 
cercear a liberdade de contr:iclar, privar o segurado dessa 
faculd ade, como o reconhece a totalidade da Oommissão. 
Assegurado no paragrapho unico do cit. art. 11, este di
reito incontroverso é no proprio inciso contradictoriamente 
infirmado. De facto, assim se inscreve o preceito: 

Paragrapho unico. Ficam exceptuadas dessa éxi
gencia as propostas apresentadas directamente á~ con1~ 
panhias pelos proponente caso em que serão termi- ~ 
nantemente prohibidos abonos ou quaesquer desconLos 
ou commissõe , a quem quer que seja, salvo ao cor-
1·et01· a q'l(,ern as companhias deverão remetter a pro
posta, afim ele 1·eg·ulm'izal-a, pondo o sello exigido nos 
termos do a1·t. 17". 

Depoi s de dispensar a intervenção do corretor, no inicio 
do dispositivo, no seu remate, torna obrigatoria a figura do 
agenciador, que· não agenciou o seguro, para o effeito unico 
do recebimento da commissão, cujo pagamento fôra de co
meço dispensado. 

Além de contra.dictorio dentro do seu proprio texto que 
ora prescinde do corretor, ora impõe a sua presença; que 
véda o pagamento da commis. ão e, em seguida, o manda ef
fectuar ao corretor, encerra o r.itado dispositivo uma exi
gencia que, no meu modo de apreciar e em que pése a douta 
opinião da maioria da Commissão, é até anti-social. Não se 
podera negar que autoriza uma formula de enriquecimento 
illicito; a percepcão de uma com missão por serviço não 
prestado. 

A funccção de corretor de seguro é, como o Projecto 
c1assifi.ca; 

"angariar propostas de seguros para quaesquer das 
modalidades em que flStiverem as companhias segu
radoras autorizadas a operar no paiz (;:trt. 9 n. I)." 

Ora, desde que o corretor não angariou esse seguro, como 
dar-lhe o direito por um r~sforço não dispendido? A que ti
tulo ou a que proposito? Só para receber a commissão? E' 
penso eu, fortalecer um interesse BubalLerno . Se houvesse 
sido c'Jncedido ao corretor o caracter de official publico, 
para fazer os contractos, legalizal-os, como pretendia um dos 
illustres membros da Commissão, era comprehen ivel a obri
gatoriedade- da sua intervenção, e, dabi, o direito de auferir 
os emolumentos correspondPnLes. Mas, te;!-os como anga
riacioreE de seguros, não pas!'ando de intermediarias entre se-



- 11 

gürado e eguradore~. para o fim de t.e celebrarem u 
contracto , inju tifica · 1. é que no~ ca o- em qu não an :a
riaram o guro - lh ~ direito á commi ão . O ar u
m nt d que permiltir a negociação direcla. 
de p rc ntao-em ao corretor eria autorizar fo e burlada a 
lei com a upre ~ ão . mpre de- te, parece- m fragil. Pri
meiro porque a propria lei pune e~~ a infracçõe com mulLas 
ele ada e até com a ca ~ação da licen ·a para operar da Com
panhia infractora; egundo, porque seria collocar o intere e 
indi idual do corretor, acjma do interc e ~ ocial elo de en
vol imento da ind ic:tria do ~eguros . 

Tenho como anti- ·ocial a innovação por que viria in
centivar dentro da hon La profis~ão de con t r de. seguros 
qu , r gulamos, uma ela e de párias, que ganharia sem Lra
balhar, quando tod rcm uneração d v . r orre lacta a um 
ervioo pre Lado . 

PARECER DA COl\IMI SÃO DE JU TIÇA 

I - Em 29 de maio do corrente anno o nobre e opero~o 
Deputado Sr. Franci co 1oura, apoiado por outro- digno 
collegas offereceu á con id ração da Camara o projecto nu
mero 52 em que autoriza o Poder Ex cutiYo a regulamentar 
o exe i io da prof L ão de corretor de egur de.ntro da · 
pre. cripções que o referido projecto estabele e. 

Submettido ao exame da douta Commi ão de Legis
lação Social, o seu r~lator, o nobre Deputado Raphael Cin
corá, após brilhante par cer, offereceu um ubstitutivo ao 
projecLo 52, o qual, apó larga discu::- ão, foi alterado ub
stancialmente em dive;r os a:rtigo . 

II - O seguro no Brasil acha...,se numa phase incipiente 
comparado com o crescimento constante da população. Ha 
todo o interes·se em de envolvel-o, mercê de uma propa
ganda intelUgente e de l·arga. proporçõ s. 

E' nece sario desperta no bra ileiro o habito 1 de 
previsão á semelhança <l outros povos de intensa e apu
rada cultura. 

O projecto e sub"LitutiYos offerecido á consideração d 
Camara collimam es a finalidade que. é de interesse geral? 
Absolutamente não. 

O i:Tojecto 52 pretende e tabelecer um pri ·ilegio que é 
uma gritante injustiç::i . O ub tituti o exigindo condiçõ 
de certa natureza para o e:xercicio da chamada corretagem 
de seguro monopoliza de facto num pequeno grupo o 
mi tér de agenciar candi ato ao contracto de seguro. 

Desse mcmopolio resultaria grave prejuízo para o dea .. 
envolvimento futuro dos seguros brasileiros, na opinião 
abalizada do Dr. Alfred Manes, "porque. o seguro, tanto em 
relação á O'randeza, á riqueza, como á. r.1opulacão do Pa1z, 
está ainda com desenvolYimento mínimo e di põe, por e.s. a 
razão de um futuro enorme . " 

Muito judiciosament ob"en a o professor citado que o 
"monopolio . ignificaria não óm nt um prejuízo para o ~e-
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guro, mas tambem para toda a politica economica do Bra-sil, 
da qual o desenvolvimento do seguro é um r equisito ind!S
pensavel. 

Quanto menor é o de-envolvimento do .seguro num Paiz, 
tanto maior deveria ser, no interes e poliUco-e.conomico, o 
numero de tSeus propagandí-stas. Seria muito mais ju ~ tifi
cavel se alguem suggerisse uma lei que obr igasse a todo 
brasileiro a pror.1agar o eguro, do que; reduzir por meio de 
um monopolio, a um mínimo, a propaganda. Nenhum paiz 
do mundo conhece um monopolio de.s ta especie." 

Aliás, o nobre r elator ela douta Commi,ssão de L egislação 
Social insurgiu-se contra essa descabida pretensão e invocou 
em se:U apoio, entre outra- a autoridade de Lecour & Bou
teron, in verbis: "O- corretores de -eguros terrestres, que Be 
encontram, a cada passo, na vida pratica, na realidade não 
são mais que agenciadores das Companhias, encarreg adas de 
recrutar a dientella . O rrwnopolio dos corret01·es de seguros 
maritimos constitue um ent1·ave á liberdacle de commercio, 
que na a.ctualidade, não tern justificativa. "Cette insl"ituct.1n 
surannée aurait peu ele chances de survivre a une revisíon 
de notre Code ele Commerce" (Precis de D.roit Commercial, 
pags. 3·53-358) . 

III - O projecto 52 foi rejeitado desde logo pela Com
missão de Legi !·ação Social, que se ateve ao substitutivo 
do seu illustre relator, di cutindo-o amplamente . 

Delegando attribuiçõe.s ao Poder Exe-cutivo, para regu
lamentar a profi.ssão de. corretor de seguros, mediante deter
mina.das condiçõc1q, que importam em assegurar o mono
polio a um grupo relativamente diminuto de a.gentes, - o 
proj ecto padece do vicio de inconstitucionalidade 13vidente 
(art. 3º § 1º da Con-tituição Fe.deral) e crea um privilegio 
injusto e inconveniente, attentntorio á liberdade da com
mercio e de trabalho . 

IV - . O substitutivo tambem não colhe os nossos ap-
1:.ilausos. 

No seu artigo primeiro define como uma só e engloha 
na re:gulamentação dua·s profissões dist.incta.s: a do agente 
e a do corretor de seguros. 

"Cumpr·e distinguir - ensina Martinez, na expo.s1çao 
de motivos que precedeu o Codigo Gommercial Hespanhol -
a profissão e industria do agente intermediaria que. consi te, 
antes de tudo, em relacionar os compradores e v end cdorr.~, 
afim de faci li tar as relações commerciae~ e o officio publico 
cre.ado com o fim de dar authent1cidade aos contractos r ea
lizados entre commerciantes e redigir a cotação dos valores 
e mercadorias. 

Encarada sob o primeiro aspecto a. profissão do age.,1te 
é uma irnples manifestação da industria humana, a qual não 
r.1óde o legislador re·s ringi.r se:m violar o principio da liber
dade do trabalho, uma da maiores conqui~ta dos tempos 
modernos. 

Sob o segundo p nto de vista. ao contrario, ella consti
tne, como o notariado, uma 'erdadei·ra funcção elo Estado. :i 
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Ademais, como compTehender-.se corretagem de se:guro 
sem a creação e o funccionam ento de uma bols a de seguro:"! 

Talvez fosse mais acer tado nã.o se fa lar em corretor es 
de eguros e adaptar- se na regulamentação, se ju lgada nece5-
aria a terminologia allemã, per feitamente de accordo com 

ais nossa realidades, a saber : ag·entes profi- ionae=-', r.1.gentcs 
meramente int.ermediarios e intermediaria occasionaes. 

V - A letra a do artigo terceiro do ub titutivo exclue 
o estrang·ciro da funcção de angariador de ·egnros. 

Se, como entendemos, a r eferida med iação é acto de ccm
mer ci o commum, o preceito attenta contra os dispo.s it ivos 
consti tucionaes que asseguram a todos o di1 eito á ubs ist.en
cia. mediante trabalh o hones to (8rts. 11 3 e 113, n. 34 . ela Con
stituição Federal) . 

Depois, não 'emas qual a conveniencia em -exclu ir o es 
t rangeiro na propagação do seguro, num paiz em que ell ~. 
verdadeiramente. apenas se inicia. 

VI - A exigencia da fi ança, nos termos do ar L. .Lº, le
t ra e do substitutivo, é de molde a estabelecer, ind irectamr-m
t e, o privil egio da c orretagem, o m onopolio por um limitado 
grup o de agent es. 

Informa o Syndicato dos Segur adore do Rio de J aneiro, 
" no memorial annexo a et:te processo. que "tal fianca sr,r:l 

prohibitiva para 90 % dos agencia.dores pois que não teriam 
a ~omma respectiva para o depo ito . E ~ a impos ibilidade se 
con tataria nos centros populosos mais den os e com ma ior ~ a 
de razão nas pequena~ cidades onde o agencia.dor produz, como 
é natural, pucos seguros annualmente. 

A producção se rednzir ia nos p rimeiros e cessaria com
pletamente nas segundas. 

A fiança se transform a. pois, num fa ctor certo de r e<i u
cção do numero de cor retor es e queda sensível e irrem·~ 
diavel da producGão tirando á maioria rlo actuaes agen~ia 
dore o serviço quP as ociedades mantêm com immern:o es
forç:o e do qual depende sua propria exi. tencia." 

Não ha como negar a procedencia de semo?,lhante imp u
g·nação . 

VII - Quanto aos prepm~to e adjunct.os, • e qur tratam 
os arts. 6.º, 7.º e 8.º do substitn t.ivo e á inte1'venção no agen
cia.dor nas pr opost as feitas direct.arnente pelo segura do. de 
que cogifa o art. 11 do proje['.Lado regulamento - mot ivaram 
já a viva impugnação do nobre Relator da Co111mi são de Le
gi lação ·ocial e de 1m rlos seus rnusrr es compon entes. o ex-
Ministro do Trabalho Sr. Salgado Filho, na qual nos lou
vamos. 

Outros di ·positivo , como o que institue um noYo jmnos
to de sello, não merecem igualmente G nossa ap 1}l'ovaçfí. o. 

Mas as restricçõe.s apontada , justificam plena:nente o 
nosso cl issentimento. 

Em conclusão : 
I - O mero agenciamento àe seguros, 3 appr o

ximação entre eguradores e. seg·urado.., , é unrn das 
manifestações da industria humana e deve ner intei
ramente livre. 

II - A regulamenta ão propo-t::t, quer a do pro-: 
jeclo quer a do substitutivo, pelas :rrstricções que es
tabelece, crêa direcLa ou indirectamenLe o monopolio 
da cllamqdc:i, corretagem d~ segm.'üs, o que. c1utraria, 
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como ficou evidenciado, o interesse social. 

P or taes motivos, a Commissão de Cons tituição e Justiça 
aconselha a rej eiç,ão dos projectos refer idos. 

Sala da Commissão de Constituição e J ustiçn., em 8 de 
outubro de 1935. - Walderna1· F erreira. Presidente. - A8-
canio Tiibino Relator. - L.evi Carnefr'o. - Carlos Gomes de 
Obive.ira. - A1·thii1· Santos. - Deodoro Mendonca. - Domin-
gos Teixeira. - Pedro Aleixo . · 

Homero Pi1·es. - A Commissão, estudando outros pro
j ectos por ella julgados inconst.iiucíonaes, tem <tpre~entado 
substitutivo seus. Seria, nn caso, o caminho a seguir, ada
ptando-se em grande parte o substitutivo do Sr. Rap hael Cin
corá, em a emendas da Commissão de .Legi.slação Social, 
qu e lhe emprestaram aspectos inconstitucionaes . A crit.ic9. 
do parecer ao projecto é exactament.e a mesma do Deputado 
bahiano, de: sorte que, ainda a esta luz, a conclusão logicm se
ria a ac1opção, por este orgão t echnico, do _citado substitu
tivo do Sr . Raphael Cincorá. 

PARECER DA COMMISSÃO Dl<.: J:o'INANCAS 

Firmado pelo Deputado Sr . Francisco de Moura e mais 
quatorze repre entanLe.s do grupo dos empregados, foi apre
sent.ado projecto de lei no qual se determina que o Poder 
Executivo regulamentará o exercício da profissão de corret.or 
de .seguros, visando o objectivo de "cercar das necessarias ga
rantias tanto a profiss?..o quanto os contractos que os corre
tores .prolmoverem entre a.s empresas seguradoras e o pu
blico" e obedecendo, para isso, a certa.s disposições desde logo 
f irm ad'a1S . · 

Sob o aspecLo formal, o projecto se apresentava como 
uma delegação de poder . Quanto á substancia redundava na 
creação de uma classe privilegiada á qual passariam a pagar 
tributo os milhares de agentes de uma actividade licita, sobre 
a qual repousa a economia de outras tantas familias. 

Nenhum dos dois aspecLos escapou ao relator da Com
missão de Legislação Socia l, o Sr . Deputado Raphael Cincurá 
que, no substitutivo apresentado, procurou corrigil-os. 

Emendado o substitutivo pela Commissão de Legislação 
Social sobre e1le e sobre o projecto emittiu parecer a Com
missão de JusLiça, concluindo por opinar pela rejeição de um 
e outro, porque: 

. "~ - O méro agenciamento de 1Seguros, a appro~ 
x1maçao entre seguradores e segurados. é uma das ma
nifestaçõe$ da industria humana e deve ser inteira
ment.e livre. 

. II - A regulamenta~ão proposta, quer a do pro
Jecto, quer a do .substitutivo, pelas resLricções que es
tabelece, .crêa directa ou indirectamente o monopolio 
da chamada corretagem de seguros, o que contraria 
como ficou evidenciado, o interoo.se socieil ~ " ·' 
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A individuação da figura do corretor surg'e como um 
imperativo de necessidades economicas subordinadas á lei da 
divisão do trabalho. Importando sua intervenção num encarr.
cimento do serviço, só se justifica economicamente quando 
o tempo poupado ás parte6 por elle approximadas tenha para 
ellas maior valor que a corretagem paga. 

A regra, portanto, deve ser a da livre realização doiS ser
viços de corretagem, regra essa que sómente cederá ante su
periores motiv o15 de interesse geral - a corretagem de fundos 
publicas, por exemplo. 

Estabelecer a obrigatoriedade de um serviço dispensavel 
é um contrasenso ec onomico e uma injustiça .social, pois o 
valor por elle accrescido á utilidade, pela lei da repercussão 
a·caba ficando a c-arg·o du consumidor . 

\ 

Aind a 1maior absurdo é permittir em certos casos o trato 
directo do negocio e determinar que a commissão seja paga. 
a quem tenha, por lei, o direito de appor o .sello no instru
men~o. Corno bem salienta, no seu voto em separado, o Depn
tado Sr . Salgado Filho , trata-se de attribuir uma comrnissão 
por ~ervíço não pres tado , verda deiro enriquecimen oo illicito, 
ás custas do segurado, a quem devia caber. 

E' urna ampl iação do instituto do "cartorio ", supren'1a 
aspiração elos que pretendem viver ás custas da actividade 
alheia. 

E' razoavel que .se regul almente a profissão de corretor de 
seguros . Essa regulament.::i(.ião, porém, deve obedecer aos Re
guintes princip ias: 

a) distincção entre a figura do corretor de seguro auxi
liar ào commerciante. segundo a classificação legal, mas. em 
verdade, commerc.ianto, pelo criterio scientifico, e o agente 
de s·eguro, méro preposto do serviço externo das companhias 
seguradoras, como faz pouco decidiu o Ministerio do Traba
lho, relativamente á .sua contribuição para o Instituto dos 
Commerciarios : 

b) plena liberdade do contracto directo d'e seguro, entre 
o segura.dor e o segurado, com permissão de serem attribui
das a este a.s co\mrnissões a que teria direito o intermediar ia, · 
se houvesse; · 

e) numero illimitado cle. corretores. exigindo- se, para a 
expedir.ão elos respectivos títulos, requisitos que assegurem a 
sua i doneidacle funcciona l ; 

d) regulamentação dos seus direito:s e deveres, consoli
dm1do-se e actualizando-.se os dj spositivos legaes a respAito. 

Caso não seja approva do pe1a Gamara o parecer da Com~ 
mi~são d'e Ju stic:a, que opina pela rejeição pura e simples do 
projeqto, a Comm is.são de Finanças reserva-se o direito de 
emendal-o, em phase posterior da sua marcha, de accordo 
com os pl'incipios acima enunciados . 

Sa la das Sessões, 31 de julho de 1936. - João Simplicio, 
Presidente. - Clemente llfariani . - Amaral Pefa:oto Junior. 
- Abelar Ve1'gueiro Cesar. - Prancisco de Moura, vencido. 
- Cardoso de Mello Neto. - Henrique Doclswo1'th. - Grat'l{-
liano Brito. - Bastão de Brito. 
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PROJECTO O QUAL SE REFEREM OS PARECERES 

N . 5:> - '1 93 5 

( i" legi 1-aturn) 

Aulo·riza o Poder Executivo a reau.lmnenta1· o exe1·cicio da 
pro{'issão de co1·1·etor de segu1·os 

(L . Social 19, Justiça 5'i, e F inanças 85, de 1935) 

O Podei' Legi,, latiV{1 de-crie.ta : 
Art. 1.º O Po ler Executivo, de accordo com o di 5= positivo 

do art . 121, letra ·i, Ca itu lo IV da CJnstituição da R-.;JJ Ulblica, 
r egulamen tará, por inLermedjo ·do Minis ter ;o do Ti·abalho, 
Industr ia e Commercio, o exercicio da p rofi são de correlor 
de eguro , de modo a ercar das nec ssarias g·ara.nti::t~, tan to 
a me ma profissão, quanlo os contr'3.ctos que os corretores 
pr omo' erem entre a empreôas seguradoTas e o publ ico . 

Para 0 Ta1pho nnico . Para i so, o Regulamento en tre as 
demais di po ic,;õe·s convenientes : 

a) permittirú a creac;ão. no territol'io nacional, de quantas 
juntas syndicae ~ de seguros se fizerem mistér, firmando as 
respectiYas att ibuiçõe ·, e o moào úe serem el!as con~ Lituidas; 

b) e tabeJeinerá a regras dentro rl~s quaes fará o ·Minis
terio do Trabalho, Industria e Com111...,rcio as nomeaç:ões dos 
corretam~, bem como dos seus adjunt:.is e prepo.; tos, n1ediante 
prévia habilitação, feita documen tadamen te, perante :i.s juntas 
syndicaes, e ainda o casos cm que pos 'llm ser os mesmos 
exonerado::: ou suspensos . 

e) fil'mará llS atlribuições dos cori-eLoros, adjunto ~ e pre
puslos, e estipulará tanto a fian ça a. ser pr estada pelos cor
retores, quanto o ~ emolumentos que t iver em uns e ou tr os a 
pagar pe lo t.i tu lo de nomeac.ão, os qi :aes serão destinados 6.s 
clespe3as elas jnnJ.as syndicaes; 

d) fixará a fiança dos correlore., o modo pelo q'l<il cll es 
a I restarão, e o e ·tipend io que J hes cleYe caber; 

e) cr ~ará um sello fixo, especial, denominado "Sello de 
Previclencia ", q:ue erá apposto ao· contrac~.o de segt.:ro , r e
formas, renO\ ações e prorngac.ões do rne->mos, a.s quaes terão 
a sua cülbrança fi calizada e serão inutilizados pelo5 corre
tores . 

Art . 2.º ReYogam-ge as di spo~içõ s cm co.ntrario . 
'ala das Sessõe , 29 de maio de 1935 . - Francisco de 

Moura . - Ellr ico Ribei1'o . - Aniz Bad1·a . - Silva Cc!-ta . 
F1·ancisco di Fiori. -- José João do Patrocínio . - Antonio 
Carvalhal . - A1'thn1· Rocha . - . bel dos Santos . - f!,'nnan
do Gonies . - !tf m·tins e Silva. - Edm.a?' Cm"ualho . - - Abilio 
Assis . - Dmnas O'l'liz . - Ricardino Prado . 

.Justificação 

O corretor de se 0 ·uros consütue um dos factorrs mais 
importante da v ida moclcrna., Lendo no entretanto, un ·D exis
tencia mais que prec:::irin, em contravosi ç: ão com a gra.ncle 
importancia social e cconomica de suas fun,.c ões ? 

.. 
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Um meio como o no so o corretor de eITTJros é sempré 

um propagandista permanente das instituições de pi.·eviden
cia acauteladora da segurança, da tranquilidade e dcs bens 
particulares, que c,onstit:uem ~ riqu~za do Estado. contri
buindo larga e decisivament para o amparo das fami!ias e da 
fortuna ppblica e de cujos interesses, conforto e bem estar 
são, por dever de officio, defensores constantes infat:gaveis . 

Des·ernpenhando, no seio da sociedade, esse papel tão im 
porfante quã.o apparentcmente obscm·o e modesto, o .~ corre
t0res de seguris não têm ga-ra.ntias rle especie algum& e su a 
remuneração consiste exclusivamente na commisão que lhes 
é abonada, cujo direito depende e~clusivamsnte do arbi trio 
das empresas seguradora,. 

E' facto commum, na 'ida dos corretore3, perderem nas 
renovações dos ·egnros a commii::são que de direi.to lhes 
cabem por teTem sido inicialmente •,s factores decisivos da 
realização da operação. caLhechisando e convencendo a parte 
a effoctuar o s·eguro para garantirem a exi~t.enc ia dos seu· 
bens. Realizado o se0 uro, a regra geral é ron ·iderdrem as 
.empresas o cliente como seu. exclinrfo o corret -:-)r da~ reno
vaçõe d pmesmo, quando a sua acção é ig!ialment.e incli -
pensavel. 

Na concurrencia intensa que fazem entre si. a empresa 
seguradoras desres·peün.ndo as leis, decretos ns~ 5 . 4 7.(}, de 6 
!de junho de. 1928 e 24.637 de 10 iie julbo de 1934 e seu 
regulament.o e inst.rucções, servem-se. frequentemente, como 
propaganda, da importuncia da comm;ssão qué, em cada ope
ração de seguro, deveria caber ao corretor que inicialmente 
angariou o negocio. offerccendo tal impnrtancia ora ao se
gurado, ora a qualquer pe. sôa extranha á classe do :: coflre
tores, que mediante circumstancias especia-e , intimas e par
ticulares, muitas vezes não licitas, possam influir no a.nimo 
do segurado, afim de que o mesmo dê a preferenciR á de
terminada empresa. 

Na actividade da industria de seguros, o mais di:fficil é 
chegar-se á conclusão de convencer uma pessôa a effectuar 
sua primeira o•peração de seguro, o que demani:la de tempo 
e persüüencia, não sendo meno difficil faz·el-o disposto a 
renovar a operação qne lhe assegura a tra.1~quilidade e ga
rantia de seus bens. empregando para is o todos os meio de 
que dLpõe um profissional. 

O desenvolvimento do seguro em nosso Paiz, como me
dida de previdcncia, é obra exclusiva da propaganda do cor
retor profissjonal, e nada mais justo e lerral. mais humano e 
racional do que a regulamentação da profi são de corretor 
de s·eguro nos termos do que di spõem os arts. '115 e 121, com 
seus lJaragrap·hos o alíneas da Constituição Federal . 

Ha a considerar ainda um factor de gra.nrle importancia: 
Não attinge a um por cento o n111mero dos s·egurados que 

tomam conhecimento das clausulas da proposta que assignam 
para realiza~ão dos seguros nem das apolice.s que recebem. 
O segurado faz o negocio com o corretor, louvanrto--se nas 
palavras de um profissional. confiando nas suas promessas 
para reaUzação de llm negocio que sati faça as· suas finali
dades. Quando, porém, occorre um sinistro, e a empresa se
gurariora é chamada a cumprir os onus do contracto, o cor-

Projecto n. 177 - Fls, 1 
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retor é posto de lado, não pode inter ir, não tem e netn as 
empresas lhe reconhecem autoridade que o habilite a de
fender a sua idoneidade pTofissional, não l'n.ro prejudicada 
pelas interpretações, á u lt ima hora dadas, ás condições e de
clarações con tantes da proposta por i rndigida e as ignadu. 

O corretor de eguro~ não tem fá publica officia! t! e sa 
lacuna, prejudicando extraordinariamente a ciasse e ao fisco, 
,com a falta de pa.gamento do respectivos impostos, acarreLa 
aos inLeressados prejuízos avultadissimos provocando t1 m sem. 
numero de questões judiciaes que se têm a·rrastactu pelos 
tribunaes. Como interrn·ediarios da realização dos s·egur-os, os 
corretores devem estar officia lmente ligados a todos os actos 
decorrente~ do mesmo seguro . 

A majoria das nações civilizadas, Lem dedicado a ua pre
ciosa atfoncão ao a sumpto, em real beneficio p:ira o publico 
e para as smpresas seguradoras que ao em vez de f jcarem 
ujeitas á ignorancia ou ás es1pertezas de um intermediaria 

sem escrupulos e S'.,m responsa!hilidacles dirigir-se-á com se
<Y'urança a uma pes ôa cuja idoneidade é pre,sumida e cuja 
re ponsabilidade é definida. por iei, pa ·sando ê'!S ~mpresa se
guradoras a receber os negocio~ de mãos de profissionaes te
cll::iico , conhecedores do asc::umpto e responsav1eis pe ios seus 
acto ::> ; o Estado terá ass im pre:tado a a·ss istencja que ao pu-
hlico é devida. , 

Sendo a im, justo é esperar-se que a Gamara er.t.re uo 
e tudo cuidadoso e impre cindível do projecto ara proposto, 
afim de que seja. cumprida a Constituição !mm dos seus mais 
bellos preceitos . 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1. 935 . - Franc,isco de 
Ili oura. 

ANNEXO N . 1 

PARECER AO PROJECTO N . 52., DE 1935, QUE REGULAMEN'l'A O F.Xlfü
CICIO DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE SEGUROS 

Li, attentamente, o projecto do illustrado Deputado rFan
cisco Moura, que autor iza o Poder Executivo, por intermedlo 
do Ministerio do Trabalho, a regulamentar a profissão ele 
corr tor de seguros . 

Cabe-nos, de verdade, pela Constituição da Republica, pro
videnciar a regulamentação de todas as profissões . Pelo que, 
cumprindo o artigo 121, letra e da. nossa Magna Carta , foi 
apresentado á Camara, subscripto por 15 Deputados, o pro.ic
cto ora submettido á nossa apreciação . 

Não traça o projecto, ao meu modo de ver. as normas in
dispensaveis á boa organização do inslituto de seguro. e do 
fiel exercício da profissão de corretor. 

· :F'irma, apenas, alguns breves traços, dentro dos quaes 
dever-se-á regulamentar a profissão, deixando os demais ao 
arbítrio do Ministerio do 'l'rabalho. 

fas, levando em conta a importancia e complexidade do 
in Lituto de eguro e da corretagem, jogando com grande~ in
tere ses economicos, politicos e , ociaes, julg·o que devem-0s, de 
logo, traçar rumos definitivos, determinando os direitos e ; 1g 

deveres, clefinindo, portanto, as relaç.ões entre corretores . .:-Je-
gurados e seguradores . · 



Certo que, para o bom desempenho desta missão, devemos 
de codificar, de modo pratico, uma justa média de todos os 
interesses, quer publicas, quer particulares. 

Attendend o ao acima exposto, pela relevancia do assum
pto, pensei, sinceramente, ser necessidade imperiosa de apre
sentar á illustrada Commissão, em lea l collaboração, o se
guinte substitutivo : 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 52, QUE AUTORIZA O PODER EXE
CUTIVO A REGULAME 1'l' AR A PROFISSÃO DE CORRETOR DE SE
GUROS. 

Art. 1.º E' regulamentada, pela presente lei, em cumpri
mento do dic:positivo do artigo 121, letra I, da Constitui ção 
da Republica, a profissão de corretor de seguros. 

Art. 2.º O corretor de seguros é um intermediaria entre 
segurados e seguradores, para angariar propostas nas varias 
modalidades de seguros admittidos pela lei. 

Art. 3.º O numero de corretores será illimitado, sendo o 
titulo de habilitação para o exercício da funcção concedi.jo 
pelo Departamento acional de Seguro Privados e Capitali
zação . 

Art. 4.º São requisitos necessarj os á concessão do ti ... 
tulo de habilitação : 

- requerimento feito pelo candidato, directamente ou 
por procuração, dirigido ao Departamento Nacional de Segu
ros Privados e Capitalização, acompanhado dos seguintes do
cumentos : 

a) prova de ser maior de 21 annos; 
b) folha corrida; 

e) attestado da repartição competente, provando não ser 
negociante fallido não rehabilitado; 

d) recommendação de uma companhia de segur os auto
rizada a funccionar no Paiz. 

Art. 5.º O corretor deve, antes de entrar no exercício da 
profissão : 

a) fazer inscrever-se, na repartição competente, para o 
pagamento do imposto de industria e profissão; 

b) prestar, perante o Departam·ento Nacional de Segu.
ros Privados e Capitalização, o compromisso de desempenh3r 
suas funcções, com zelo e probidade, de accordo com as leis 
em vigor, lavrando-se termo em livro para esse fim destjnado. 

Art. 6.º Não póde ser corretor de seguros: 
a) o estrangeiro; 
b) a mulher casada! sem consentimento expresso do ma

rido; 
e) o fallido não rehabilitado; 
d) o individuo condemnado por crime de falsidade, es

tellionato, furto ou roubo; 
e) o corretor com titulo cassado em vírtnde da disposi

ção da letra d do artigo 8º da presente lei. 
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Dos dfreitos e deveres 

Árt. 7 ." São direitos do corretor : 

1.0
) angarjar propostas de seguros para quaesquer 

das mpdaliclades em que estiverem as companhias segurado
ras autorizadas a op rar no Paii; 

2.º) apresentar as propostas, por elle e pelo proponente 
assignadas, ás companhias seguradoras; 

3.º) receber as comrni sões previ tas para cada modalidn,
de de seguro; 

4.º) denunciar ao Departamento Nacional de Seguros Pri
vados e Capitalização as infracçõe. das leis, regulamento e 
contracto . 

Art. 8." São devere~ do col'retor : 

a) agír com o maximo escrupulo na angariação de pro
postas, pre tando todas as informações, comabsoluta boa fé, 
á companhia egura.dora1 • obre a propostas de que Ior in- ,. 
termediario, quer quanto ás GOndiçõe pbysica do risco, quer 
quanto ao moral dos proponentes; 

b) observar, respeitar e fazer respeitar as tarifa e ··uas 
condições geraes ; 

e) respeitar as normas de Lra.halho e o criterio ada
ptado pela. companhia para a qual trabalba; 

d ) preslar contas imm-edatas cl~ cobranças que lhe fô-
refn conf ia{J as; -

e) p roceder 0om lisura com os proponentes, fornecen
do-lhes, com exactidão, toda as informações de que possam 
carecer, ab t ndo- 'e de tudo que induza erro de partes con-
tractantes ; ' 

f) não ' der a · comrui sões, ou parte dellas, ao segu
rado, preposto ou parente~ deste , directa ou indirecta
menLe · 

g ) ab ··ter-se de fazer comrnentarios ou affirmações fal-
a sobre u:- co !l _ ga~, companhias seguradora ou seu re-

presentantes ; 
h J re ·ti lu1 r a.-.; dif.:erenças d commissões que occorram 

com as ::i.lteraç.õe·· do:-- premio de . egnros dos quae~ t,enha 
si lo correitor; 

i) receber :;ó mente :i.- commi ~ sões permittidas pelas ta-. 
rif::.s, não po lenrl.o acc.eitar outra remuneraçõe~ sob qual
que · titulo; 

P~ragrRpho unice. Xo dispo -itivo da letra 'i não estão 
cornprehenclido:· os ruimos ele seguro ele vjda e Rccjdent.e pes
sial ou ramos não tar jfados. 

j ) trabalhal.' tão sómenLe para as companhias que este
jam autoriza.da.. 3. funccionar 11 o P a iz e habilí tada-s off icia 1-
mente e contrai ar na rnodalida:üo de seguro proposto; 

k) absLer-se, por completo, de editar, fazer circular, in
fluir ou permiLtir que sejam impressos ou escriptos, ca:Iculos 
es timativo., circulares, relaLorios, illustraçõe , deturpando a ~ 
termo ou lau ulas de quae quer apolices emittidas pelas 
companhias e dos beneficio:; e vantagens por ellas promet
tido ' e, bem au im, detuq)af', por qualquer forma, a natt: -
reza do plano ou modalidade do seguro proposto; 
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l) abLer- e de qualquer in inuação tent.ende a le a1' o qe
gurado a deixar caducar saldar ou liquidar a a.poli e da pro
pria companhia congenere; 

m ) pagar em . ello a qnola ele 1.00-'000 p ela expedição 
do t itu lo de habilitação, f.! i,0>ual ornma quando e tornar 
preciso revalidai-o; 

n ) dar baixa no t ilu lo de habil itação, qua.ndo mudar de 
prof issão, ou deixar de apre .. entar propo t.as pelo prazo de 
u m armo . 

Art. 9." _ s companhü1 de eour ~ 6 pollerão aceiLar 
proposta por intermedio de orretorc ::- devidamente habili
tado~ . 

ParagT::tpho 1.mico. Ficam cxceptuada de a exigencia 
as p1~opo tas apre:-;eniada · direct.ament ás companhias pelos 
propri.os segurados, caso em que erão terminantemente pr o
hibido abonos ou quae quer desco·nto. m1 commissõe: ao 
segurado, parente ou prepo. to . 

Art. 10 . A. pe~ sôas não habilitada .. ao exereicio da pro
fissão de corret.01 rle ~eguro · (excepção dos menciona.do no 
paragrapho unico do art. 9º ) . que !ntervenbam na. opera
ções de corretag m de . eiruro . recebendo remuneração fi
cam sujeitas á mulL ig-ual a cinco vez _ o valor da remune
ração recebida. 

Do Departamento NaC'ional de Segu.1·os P-rivado. e Capita
lização 

i 
Art. 11 . Compele ao Drpar L m enta Na.cional de Seguro~ 

Privado e Capitalização : 

a) provar o candidato no cargo d corretor', de a,c 01do 
com o artigo 4º e 5". e~-pedindo o titulo respectivo no prazo 
maximo de dez dia .. da npresentac;ão do requerimenLo. d sde 
que no Departamento nada conste contra elle por infra.cção 
de leis, reg"ularnentos e contrl'.\c lo.: c.om rompanhins seg·n-r ~
dora.ci; 

· b) exercer a fisca l izaç:fo parn bôn execnç5{) da presen-
te lei; 

e) tomar conhecimento da. queixac;;. reclamaç.ões e re
cursos apresentados pela partes interes adas; 

a ) applicar a petias comminada pela lei: 
e) dar baixa nos titulo_ de habili t.ar.ão. no_ caso. indi

cado . 
Paragrapho nnko. D todas as decLõe do Departa

mento Nacional ele Seguros Privados e Capitalização baverá 
recurso, com effeito suspen ·ivo, para o Min]st.ro do Trabalho, 
Industria e Commercio. 

• f 

Das Penalidades 

Art. 12. As companhia de seguro~ estão snjeitas ns se-
guintes penas: 

- por violação elo arl. 8. letra 
20 :000$000, e m1 r~incidencia o dobro. 
cassada. no ca o de terceira. infracção 
mero t< tâO: de 6 de junlw d,e 192$) , 

I. ou do art. 9. réis 
sendo a carta patente 
(a.rt . 3º decreto nu-
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A.rt. 13. Os corretores estã.o sujeitos ás seguintes 
penas: 

- por falta de cumprimento de quaesquer dos deveres 
do artigo 8, com e-xicepção da letra D, multa de 500.$000 a 
5: 000$000, e na terceira reincidencia cassação do titulo; 

- por falta de cumprimento da letra "d" do artigo 8, 
ou por interferencia dolosa no agencianwnto de propostas ou 
liquidação de sinistros - cassação do titulo de corretor. 

Disposições ge1·aes 

Art. 14. Não estão com.prehendidas nesta lei as agen
cias e sub-agencias de companhias seguradoras, mesmo que 
não emitta.m apoiices, mas desde que aj.an1 em nome dellas 
e provem que são seus representantes nas respectivas loca
lidades. 

Art. -5. E' creado. pela presente lei, um sello fixo, es
pecial, de 1$000', denominado sello de previdencia, que será 
apposLo ao contracto do segur'o, reformas, renovações e pro
rogaç.ões dos mesmos, pago e inutilizado pela assi.gnatura do 
corretor. 

Disposição tr·ansito1··ia 

Art. 16. Os actuaes croretores de seguros que tiverem 
em vigor contractos com companhias seguradoras ou prova
rem com certificado de companhias que já são corretores, 
terão o prazo de seis mezes para requererem sua ha.bilitacão 
perante o Departamento de Seguros Privados e Capitali
,zação. 

Art. 17. Revogam-se as disposiçõe em contrario. 

J us.tificação 

E' velha, bastante velha mesmo, a discussão, em torno, á 
regulamentação da profissão de corretor. Discussão que se não 
tem circumscripto ao campo jurídico, á determinação das 
responsabilidades, dos direitos e dos deveres dos mediadores. 

Largos e violentos debates .se teem travado no camplJ 
poliUco, economico e financeiro. 

A doutrina, a jurisprudencia e as leis não são pacificas. 
Vozes ha, que se levantam contra a officializaçã0 dos 

corretores . Vozes, defendem-n'a, com enthusia·smo. Paizes, 
adaptam o systema 1ivr8. Outros, a regulamentação, a tutela 
official. A Belgica, Inglaterra Austria são pela liberdade de 
corretagem. Portugal, Chile, Mexico, entre outros, consiclerarn, 
pela suas leis. a funcção do corretor, como a de um verdadeiro 
tabellião. of'ficial publico. reconhecendo-lhe, todos os nttribu-

. tos do "munus publicum". 
Ha, tambem, o systema mixto. Corretores officiaes e cor

retores livres. 
Na Italia, pelo seu Codigo de Commercio, é livre a profis

são de corretor, mas, encargos ha. que só podem ser confia
dos aos mediarlores inscriptos, em listas formada e conservada, 
pelas Gamaras de Commercio (Carvalho Mendonça - Direito 
Commercial - pg. 301). 

.. 
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Entre nós, com excepção dos corretores de fundos pu ... 
blicos, mercadorias e navios, lla completa liberdad de corre
tagem. Os corretores de fundos publicas constituem excepção. 
Verdadeiros officiaes publicas . São em numero limitado . 

Oom!prehendc-;se, al iiás, perfeiitamenLe, esta orienLação, 
que teve o louyavel inLuit.Q_ de salvagual'chl e graves interesses 
economicos, intimamente, ligados, com a vida financeira do 
Paiz. 

E' est.a, em ligeira :::irnmula, a ituaç5.o dos corretores, em 
geral, em face ás legi ·lações dos povos cultos . 

Mas, vejamos, o e.aso e.'pccial dos coreetores de segurog, 
que não são in termediarios de Lran.-acções que pos am affectar, 
directamente, ~ rnlidcz e a e tabilidade do credito publico. 

"D todo~ o monopoli O" exist.ente. em pro ·eito de parti
culares. diz Bourbounaurl ( _,,ourticr ' d"A surance Maritime2. 
pag . 1 H), e dos Correi.ores de seguros marítimos tem sido e é 
ainda um rlos mais vfolentamentc atacados". Outras figuratS 
brilhan t.es r~ autorizada: de juristas têm, do mesmo modo, .se 
levantado contra o monopolio. de tacando-se a elo profe o:.
Bonncca-:e, em\nenle mestre la Faculdade de Direito de Bor
deaux . 

Em França, dois projeclos foram apresenLado.s ao Parla-. 
menta, pedindo a suppressão do privilegio dos corretores ma
ritimos. Um, de George Barthelemy, em 1923. Outro, d~ 
I .. evasseur, Aubriot e Rollin, em 1925. 

Ambos, fortemente combatidos, não lograram victoria . 
Mas, mesmo lá, o combate continua, Lenaz e decidido, contra o 
monopolio . 

Assim, na F'ranca, como em todo mundo, permanece sem 
soluc.ão pacifica a debaLicla questão da tutela, monopolio ou 
regulamentação da profi · ão de conetor de seguros. 

Os partidario do privilengio procurando transformar ·)~ 
corretores de seguros rm verdadeiros officiae publicas, de
senvolvem larg·a argumentação. procurando, em synthese, de
mon:;trar : 

a) que, sendo insLruldos e preparados para sua missão 
podem, consequentemente", com maiores vantagens, lutar con~ 
.tra. os accordo-s e conchavos das companhias eguraciõras, de 
cujas re~ultante , ~ó os segurados soffrem os encargos; 

b ) que, com o de cm olvimento e complexidade da insti
tuição do seg·uro, na actualidade, os corretores exercem uma 
elevada missão social, que exige qualidades pessoaes, morae.s 
e technicas; 

e) que, para o bem e completo exercicio de ~uas funcções 
a exigencia rigoro:-a de determinados requistos, para a no~ 
ffi('::t<:ão ou habilitação. redundaria em selecção. formando-. e, 
por força. desta exigencia, um grupo dl3 funccionarios probos e 
capazes. 

Os defensores da liberdade de corretagem, entre outros 
argumento " adduzem : 

a) a corretagem de seg·uros privilegiada attenta contrà 
todas a, norma da liberdade de commercio e de trabalho; 

b) pequen-o o numero ele corretores, mais facilmente, e
rão manobrado. pelas grandes e poderosas companhias se
guradoras; 
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e) a corretagem perderá ua ela Licidade, entra ando-se 
a marcha do seguro difficultando-se a sua realização, quando 
não desafppareça, completamente, nas pequenas localidad)es 
do interior; 

d) os segurados devem ter absoluta liberdade de contra
ctar com quem quer que julgue digno de sua confiança; 

e) n·ão cabe ao Estado, em materia mercantil, de interesse 
privado, determinar o intermedio dos contractos, n em con
ceder titulas de probidade e de capacidade. 

Percebe-se, dest'arte, por esta breve e sincera exposição, 
a situação real e a complexidade do problema . 

Pesando. com honestidade, todos os argumentos, pró ou 
contra, cheguei á conclusão, de que devemos r egulamentar a 
profissão de corretor de seguros. Mas, nunca, tornal-a um 
privilegio. 

P elo ubstitutivo. é illimitadà o numero de corretores , 
desde quar~·do, pre ncham especjficado requisitos. 

Excusado esclarecer a~ vantagens deste di positi 'º· Seri~ 
iniqu o estabelecer privil egias para determinadas pe soas, qu 

friam ter profi ssão rendo iss ima, em grandes e forco p es
c:oa e ; que viveriam do trabalho alheio, em detrimento de 
milhares de obreiro , incognito . que luctam, em todo o Bra
sil, como profis ionaes a correta~em de seguros . Seria pre
judicar, sem razão de ordem publica, honrados trabalhadores, 
qu e se esforçam pela manutenção do seu lar e pela educação 
dos .seus filhos. 

Det erminando deveres. definir1do direitos, precisando pe
nalidades, tive o nobre intuito de, melhorm ente, delinear o 
exercicio da profissifo, solidicando a argamassa para a boa 
const.1~ucção do instituto. 

Supprimi a fianç,a e as cama1·as syndir..aes, por ju1gamento 
de nece,c;sarias. A fiança diffjcultaria, iri·directamente, o de. -
envolvimento da profissão. As ramaras syndicaes, em vir
tude de já termosº organizado e funccionando . um orgão te
chniro: o Denartamento Nacional de Seguros Privado::- e Ca
pifaliz ;:i ção. Orp.-ão que, sem protesto~. vem desempenhando, 
com regularirJ::lrlP. snas funccõe . . satisfazendo as n-ecP s, idadr:
da corretao:em. c:rm a complexidade e ns nov:v: dPc:pesa , de
rorrentes. naturalmente. do appa elh amrnto das junt.as ::~ n
dicaes. 

-Por r on . ecruinfe. Pconorn1a P simp1icidrirle . 
Nestai; hrevPs nalavras .. in.c:; t, if irn n l h~tih1th·o. ~r>re$"1l

tado ao project0 57. qnp, ubmeLto :1 apreciar;ão doe; ill 1s!rPs 
companheiros. 

Sala das Gomm issões_ 4 de julho de 1935. - Raplwel 
Cf11cnrri rlP. Andrnde. Relator. 

ANNEXO N. 2 

ACTA DA REUNJ.;\o 'EX'l Rl\ORDT NAR JJ\ n .t\ COMMISS.Ã.o DE LEGJ8T1AÇ.\o 
SOCTAI. EM :iO DE .Tl:. LHO DE 1935 

Sob a pre::: idencia do Sr. Denrl8i o -:\foj::i . p1·p::;enf P::: o;:; ~P-
r.r1orPs .1ornP.;:; . nrlrn.de. V1centr GalliPz. ~ahn1rln Filho. R;i
nh~Pl Cincurá. CnrJnc:; 'Rf'i:::. AlbPrto urrk. Laerte 8Ptnha1, 
Odon Bezerra e Xa 1i T de Oliveira. reuniu- e esta Commi: -

.-
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. ão, extraordinariamente na ~ala respectiYa . Deixou de 
romparecer o Sr. João Beraldo . Foi lida e appro\ ada, sem 
ob ervações, a acta da r eunião anterior. O Sr . Pr esidente 
àeu a palavra ao Sr. Raphael Cincurá, relator do projecto 
sobre a regulamenta(:.ão da profis·s3.o de corretores de se
g·uros, que leu a seguinte justificação ao substitutivo que 
n:>resenta, organizado de accordo com as emendas-suggestões 
<:los sems collegas de Commissão . 

Justi ficação 

Estudei, com a devida attenção e natural escrupulo, 
todas as emendas apre ·entadas, ao meu substitutivo, p ro
cnrando com o melhor e o mais sincero dos desejos, apro-· 
veitar da nobre collaboração dos illustrados companheiros, 
~em afastar-me, porém, das ba es angulares do instituto do 
SP,gur o e dos verdadeiros característicos do - m ediato1·e s 
- na expre são felix de Justiniano. 

Dentro deste criterio, que visa, acima de Ludo, a elabo
r:ição de uma obra e tavel, orientada pelo bom senso e rad i
cada na bôa doutrina, tran plantei para o meu substitutivo, 

....... te.dos o componentes esclarecimentoc:, adduzidos pelas 
emendas, escoimando e joeirando, como de dever indech
navel, as formulas menos caldeadas e as infiltrações men "S 
desbastadas, recüsadas p lo uso e pela praxe, pela lei e pela 
jurisprudencia . 

Necessario se faz, sem vacillação, sem tardança, par a 
formação do nova discip lina juridica, do instituto dos cor
rntores, cultivar a honesta semente do exercício da correta
gPm, capaz de fi lhar as messes copiosas dos costumes, fru
eLos de lenta e laboriosa gestação, já sasonados e consagra.
dos pela pratica, com soffreguidão ou sem revolta·s, conh e
cidos e experimentado , pelo exerci cio quotidiano. 

Afa tarmo-nos desta. conducta, sobre ·ser perigoso, p or 
e.:::corregadio o terreno, tornar-se-ia, ao demais, attitude in
l:nherente e de franca opposiç.ão, ás necessidades reaes do 
. eguro, de inconcelJivel e injustificavel menospreço, aos na
l11raes desejos dos corretores . 

Por preci ar detalhes e melhor es larec:er a ma.teria.. 
ora em fóco. acceitei, carinhosamente, quasi todas as emen. 
das apresentadas pelo l rilhante espirita de Moraes Andrad , 
o, grande parte, da emendas offerecidas, pelos não men03 
illustre c'ollegas, Vicente Gailiez, Laerte Setubal e Albedo 
Jurek . 

Senti, aliás, profunda e s inceramente, de nfto poder ac
eeital-as, na sua totalidade. Acceita_l-as, importancia e·11 
quebra da harmonia do substitutivo, que procurei, tan~o 
qnanto possível, dentro ela esca.ssez de material e da aridez 
do assumpto, calcar nos bons principias e :10s habitas r l ; • 

commendados e acceitos pela doutrina. Assim, ouid~i mold\'.\..!.' 
preceitos, elaborar um regulamento, disciplinado dentro da.s 
idéa consubstanciadas, pelas exp oentes maximos da cultura 
nnc'ional e estrangeira . 

Houve, como ju tos e comprehensivel dada a novidadP e 
eomple:xidade da ma teria, acaloradas e veh ernentes di ~ 
eu •. ões, m derredor de iheses acobertacla · nos debates, p·w 
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lucida~ mentalidades, dentro, porém, da mai~ absoluta oor
clialidade, sem idéas preconcebidas, nem estreitas vaidades. 
ávidos, todO's nós, apenas, da nobilitante, sincera e salutar 
intenção de bôa e segura producção. 

A cooperação, efficaz e indispensavel dos corretore:;, 
constitue, para instituição do seguro, o sangue vital e cir
culante, que tonifica e engrandece as empresas seguradoras; 
a sua ac'tuação, é de tal maneira util que, não ha negar, for
ma a columna mestra, que sustenta -e fortaleza, a prosperi
dade e a evolução do seguro; os seus serviços são tão rele
vantes que, sem favor, deve-se de proclamar, em alta e sb~
cera voz, a sua indispe sabilidade, pois, sem elles, o segura 
desappareceria, por falta de ar e de vida, amortalhado n;1 
manto escuro e pesado ela fallencia . Concedamos aos corre -~ 
tores, por conseguinte, a satisfação de sua-s justas ambiçõe·':i 1 

dando- lhes funcções pec.uliares e definidas, como merecida 
recompensa de esforços e de trabalhos . 

Malgrado, no emtanto, estas nobres intenções, tenhamos 
provida cautela, para não desvirtuarmos, levados pela sym
pathia ou pelo sentimento, a verdadeira feição do substitu
tivo, systematicamente contrario, á quaesquer normas mo
nopolizadoras, que, direc.ta ou indirectamente, pos·sam, de 
futuro, perturbar ou anniquillar a economia 5oc'ial. 

Pesando, com franqueza e .sem rebuços, as razões expos
tas, não posso, sem desequilíbrio injustificavel, concordar· 
com a emenda n. 1, que transforma, radicalmente, a figura 
juriclica do corretor. 

Ao corretor de seguros compete, a difficil e espinhosa 
missão, de promover a approximação "dos interessados, se
gurados e seguradores, que, quando accorclados nas clausula!=: 
convencionaes, constantes da proposta, effectuam e realiza.n 
o contracto, independente da figura do intermediaria. Esfo 
r:ão realiza, nem minuta o contracto de seguro. O contracto 
s feito e minuto p ela. companhia, depois de, analysadas e 
approvadas as suas clausulas, pelo Departamento Nacional · 
de Seguros. Com a mediação cessam as suas funcções. Não 
vão, além, as suas attribuições. Verdadeiramente, em bôa 
doutrina, em que pese a opinião de alguns juristas, não exist::i 
no exercicio de sua actividade, nem. commissão, nem man
dato, nem locação de serviços. 

E' a opinião jurídica e autorizada, elos nossos melhores 
~ mais abalisados tratadistas. 

Yidari, estudando a materia, define com a precisão da 
êe.rnpre, a figura do media.dor: 

"corretor é aquelle que, deviclmente habilitado e me~ 
tl iante certa retribuição, intervem entre duas ou mais 
pessôas com o fim de auxilial-as na 1·ealização de seu 
contracto." (Tratado Dir. Comp. pag. 388.) 

Descartes Magalhães, um dos mais luminosos espíritos 
de commercialistas, no seu alentado trabalho, exprime as 
mesmas idéas, em linguagem precisa e crystallina: 

"O cor1·etor é o intermedia1·fo neutro. Realizado 
que seja o contracto, estabelecido o acco1·do de vonta
de entre as partes cessa ci f1m.cção daquelle interme-
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dia1·io . Elle não confracta_; o que faz é p1·ommJ~r tJTJ, 
facilitar o cont1·acto, approximando os inte1·essados, 
por conseguir o accordo de suas vontacles" .(Curso Dír. 
com pàg. 598). 

Outra, não é a opinião, sempre acatada. do venerando 
Bolaf10: 

"ll rnelliatorc é uma machina umaua pe1· fm·e 
contrattáre (Rivista Dirito Commerciale, vol. 3, 

pag. 3) . 

Finalizando, ouçamos, corno uHima, pá de terra, a pa
lavra, digna de todo apreço, de Carvalho de Mendonça, o 
maior dos comrnerciali:stas pa tricios: 

"O co1Tetor intervem, como pessoa experimenta
da e neutra para f acilita1· e auxiliar a conclusão de um 
contracto entre duas ou mais pessoas". Conseguido o 
accordo das vontades dos interessados cessa o seu of
ficio." (Dir. Com., pag 29 0) • 

Assim sendo, penso, plenamente esclarecidas quaesquer 
duvidas, e evidenciado, sem maiores delongas e argumentos. 
que o corrector não effectua, nem realiza contractos de se
guros. 

Resta-nos, apena·, em bre-\ es razões e em ligeiro e~tado 
comparativo, demonstrar que, á luz meridiana da doutrma e 
em face dos preceitos legislativos dos povos culto , não tem 
alicerces, a emenda n. 32, s upprimindo, de golpe, as tran
sacções dircetas, eutre os seguros e os seguradores. Den
tro do direito actual ou hisotrico. não ha cabimento, para 
medida tal, essencialmente restrictiva, sem fundamento em 
necessidades sociaes ou imperativas de ordem publica. 
Brasil, sem ambages e c::em violencias, nos intsitl!to sobre 

E' principio acceito, sem contestação, denLro ou fóra do 
corretores, e ta excepção, que se explica e se comprehende, 
perfeitamente, como natural faculdade e sagrado direito de 
defesa do segurado, como justo reconhecimento da capaci
dade e liberdade, em ma teria mercantil de interesse privado. 
Confiança e probidade, não se afirmam e nem se impõem, 
por decretos ou por leis, sim, por actos consecutivos e in
discutíveis de trabalho, de lisura, de honestidade . 

Ao pincelar os primeiros traços do quadro legislativo 
dos correLores, sobrando-me confusão e incerteza, devera, de 
logo, como de corriqueiro recato, reconhecendo minha apou
cada valia, beber as primeiras licções, junto ao me tres A 
os institutos, ligados com o direito em formação, por laços 
estreitos de affinidade e de cult.ura. 

Voltei, de prompto, olhos e espirita, para a velha e len
daria França, onde existe, é bem verdade, o monopolío es
corretores de seguro marítimos. Fóra, no entretanto, dos 
tabelecido, pelo seu Codigo do Commercio, em beneficio dos 
seguros marítimo , não se preceituam, na sua legislação, 
restricções, de qualquer especie . Pratica-se, com absoluta 
liberdade, a corretagem de seguros contra a vida, incendio 
ou accidente, . 
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Laeour & Bouteron, juristas de alta estirpe, tratando dtt 
assumpto! fri am, em palavras, sobremodo incí.siva , que 
Q ie previlegio tende a de apparec r: 

" Os cou e tores de seguro terrestres, que se en
contram, a cada passo, na vida. pratica, na 1·ealidade 
não são rnais q'Ue agenciaclores das companhias, en
car1·egados de 1·ecr·utar a clientela. O monopolio dos 
corr·etores de seguros maritim .. os constitue ·uma entra
ve á liberdade de comm,ercio, que na actualidade, não 
tem justificativa. "Cette institution sw·année am·ait 
peu de chances de survivre a une revision de notre 
Code de Çommerce" (Preci de Droi t Commerci al. 
pag. 353-358) . 

Mas, m esmo lá, onde existe, a.i nd a, o monopolio dos cor~ 
retore maritimos b a, como sempre houve, a justa e jurídica 
exceppção do~ "eguros direcíos. 

Eme.rigncin, citado p r Graindmai on e Bourbonnaud. já 
dizia, ha tempos, prevendo com seguranr.a a necªssidades 
hodi ernas de liberdade e amplitude das operações ri e segu
ros, em commentar10s ao arLigo II. da Ordena~~ão Francez!l, 
de 1681; 

'Le partie on donc le cbojx ou d'écrire elles
rnêrnes leurs accords ou de les faire constater par un 
e t. " . .,,. .ti our ier. . . ... .. ~J ~ : \~i~~: .?:~--J 

Re~pondendo . com brilho e com elegancia, á criticas de 
Bart.hel ern. ". pílrlamentar fr an·cez, diz Bourbonnaud, aut ori-
1.ado e insus peito . pela expressão cultural e por vibrante de
fensor dos corretores, combatendo a propalada e diseutida 
obrigatori Pdade do cor r etor, em toda. a~ operações de seguro 
marítimo: 

"Cette nllegation est tout a fait. inexacte. Sm 
un .grand nombre de places a Paris et au Havre par 
exRmplP. il est f1·equenf:e que les a.ssurés t?·aintent d'i
rectement avec les compaanies." 

"'Si donc le s as uré. pa ~ent presque tou,iours 
par l'·íntermediaire eles CfJurtiers ce n'est po'int pm·ce 
qu'il.s 11 sont f o reés rnais bieri plutot pm·ce q1.i'ils trou
·nent wn bene fre. '' (Les Courti ers d'Assuranc.es Mari
times, pngs. H4-115.~ 

.Entre nós, os corrcf.ores, quer de mercadorias. quer de 
navios. quer mesmo de undos nublicos, tendo as profissões 
rl ev idamente regulamentadas, soffrem. em seus priviiegiog·. 
jm;ta. rPstricções. uois, acert::inamente. não se lhes tornou, 
forçada e obrigatoria, a intervenção, em toda a transacçõe~. 

Estudando, esta maleria, acurad am ente, com a autor1-
iiadE• P. critP,rio. que lhe são reconhecidos. com justiça, diz o 
eme rito Carval ho de lVfen:donça. que a fama e.nnobreceu. como 
um dM nosso. maiore. juristas e. o maior dos nosso~ com
merciali~ta: : 

". i nf,ervP-n~ãn do corretor de mercadorias e n~
vio~ nfío é obrü1atoria para os r:omm.e1·ciantes . A eUa 
rernr·re quP.m. de se.ia; q1lem cnns·ultanclo os seus in-
tr?resscs n.r.hn ·vn11ta(}P1Ti e m 1x ilin no med'iação" (Dr . 
Com .. pag. 3tl0) . 
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éomm~ntando, brilhantemente, o instituto dos correto .. 
res de fundos publicas, declara o erudito Ionglez de Bouza, e.m 
uma das suas valiosas prelecções: 

"As funcções do corretor são privativas em n·osso 
direito, mas isto não "ae até o ponto de impedir que1 
duas pessoas j'uçam ent1·e si uma t·1·oca de fundos e 
po1·tanto um acto isolado de Corretagem . 

O decreto n. 4 .985, de 13 de outubro de i903 cor
rigiu o defeito do decreto de 13 de marco de 1897, 
dando a d'Uas pessoas o direito de fazer:. t?·ocas de fun
dos, desde que a?_nbas ejam os i-lile ·ressados" (P.rele
cções Dir. ·Com., pag. 344) . 

Transcrev.emos, para sepultura do assumpto e maior au-. 
toridade elas nossas palavras, os Lermos claros e expressivos, 
do alludido decreto n. 4. . 985: 

"Artigo unico. "São pcrmittidas e licitas todas as 
negociações". . . quando realizadas fóra da Bolsa e "di
rectamente entre comprador e vendedor", excepto a 
<1ue tiver por objecto letras de cambio de valor su
perior á 100 f:." 

Vê-se, sem margem á contestação, pela franqueza e sin ... 
ceridacle desta exposição, que mesmo em face das legisla
ções, que adaptam o monopolio, como a franceza - "o dos 
corredores de eguro maritimos" -, ou como a nossa -
"'o dos corretores de fundos publicos" -, em ambas, em boa 
hora, são mantidas sem rodeios e sem reservas, as operações 
dir.ectas, sem retribuição, sala.rio - "sordidum" - na de
nominação de Ulpiano, entre o comprador e o vendedor, en
tre os segurados e os eguradores. 

Tenho assim, por defendido e justificado, o meu sub
stitubvo. estudando nestas lireves palavras, detalhadas deste 
novo e complexo direito, ainda indeciso e fluctuante -
"c'est une matiére de droit encare flotant" - e, confessarido, 
sobre o assumpto, sem pejo e sem desdouro, minha dobr:ida 
ignorancia e mirrado espirita, para tão graves cogitacõe~ . 
. V1€ei, apenas, com esforço fatigante, afastar-me dos perigos 
e dos escolhos "da floresta confusa de leis e decretos, que 
se encontram, se travam, e, sem plano, sem system·a, por 
Vl'Zes se contradizem", tendo em seu auxilio uma jurispru
dencia casuística e multiforme" (Rel. de 1895, do Pres. da 
Camara dos Corretoren de Fundos Publicas). 

Evitando, dessart.e, aquella "floresta confusa", P.6bocei 
o substitutivo, que hoje, pelo labor, cultura e auxilio dos 
I!úbres collegas, devidamente retocado, submetto, em· defini
tivo, á aprecia cão e votacão desta douta Commissão. 

S':-JBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 52, QUE R:BGULA A PROFISSÃO DB2 
CORRETOR DE SEGUROS E CREA O SELLO DE PREVIDENCIA 

'.Art. :t .º O corretor de seguros, seja pessoa physica ou 
~uridica, é o intermediaria leigalmente autorizado a ang1-
1·iar e promover quaes·quer contractos de seguros, admilti
dog pela legislacão vigente: entre as empresas segurac!oras e 
o publico em geral. 



Art. 2.11 O numero de corretores será illimitado, sendo 
o titulo de habilitação para o exercício da funcção CO'Lcedi
do pelo Departam·ento Nacional de Seguros Priva.dos e Capi
talização. 

Art. 3.º São requisitos necessarios á concessão do titulo 
! le habilitação: 

Requerimento feito pelo candidato, directamente ou por 
procuração, dirigido ao Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização, acompanhado dos seguintes do
Cllmentos: 

a) prova de ser maior de 21 annos; 
b) folha corrida; 
e) attestado da repartição competente, provando não ser 

cegociante fallido, não rehabilitado; 
d) recommêndação de uma companhia de seguros auto

r izada a 1 unccionar no P aiz. 
Paragrapho unico. Se se tratar de pessoa jurídica, de

Vt!rá a requerente provar que está fundada, conforme as leis 
bl'asileiras, tem· séde no Paiz, que seus directores, gerenles 
ou administradores preenchem as condições do art. 5º. 

Art. 4.º O corretor deve, antes de entrar no exercício da 
profissão: 

a) inscrever-se, na repartição competente, para o paga
mento do imposto de industrias e profissões; 

b) prestar, perante o Departamento Nacional de Segu
·.1.•us Privado::i e Capitalização, o compromisso de desem~e
.nhar suas funcções com zelo e prubidade, de accôrdo cõm as 
4e.is em vigor, lavrando-se disso term'o em livro especial. 

Art. 5.º Não póde ser corretor: 
a) o estrangeiro; 
b) a mulher casada, sem o consentimento expresso do 

mEirido; 
e) o fallido não rehabilitado.; 
d) o condemnado por cri é de falsidade, estellionato, 

furto ou roubo, falsificação, extorsão, apropriação mdebit,a, 
rncendio ou naufragio doloso; 

e) o corretor com titulo cassado em virtude da dispo
õ:c;ão da letra d, do art. 7º da presente lei. 

Dos di1·eitos e dos deve1·e~ 

Art. '6.º São direitos do corretor: 
1 º, angariar propostas de seguros para quaesquer das 

modalidades em que estiverem as com'panhias segurador as 
autorizadas a operar no Paiz; 

2º, mpresentar as propostas, por elle e pelo proponente 
assignadas, ás companhias seguradoras; 

3º, receber as commiiSsões previstas para cada modali
cade de seguro; 

4º, denunciar ao Departamento Nacional de Seguros Pri
vados e Capitalização as infracções das leis. regulamentos e 
contractos. 

Art. 7.º São deveres do corretor: 
a) agir coIJ:l o maximo escrupulo nas suas funr~~~ões, 

prestando com· clareza e sinceridade todas as ~nf ortnacões 
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p edidas, quer pelo proponente, quer pela _companhia egu
I'aàora; 

b) observar, respeitar e fazer resrieitar as tarifas e ~mas 
condições geraes; 

e) respeitar as normas de trabalho e os criterios ada
ptados pefas companhias junto a que trabalhe; 

d) pre1Star contas irnmediata.s das cobrancas que lhe fo
rem couf ia das; 

e) proceder- com lisura junto aos proponentes, fornecen
do-lhes, com exactidão, todas as informações de que possam 
carecer, abstendo-se de tudo que induza erro das paz.-te;::. con
tractantes; 

f) nãu ct1der, a quem quer que seja, no Lodo ou em 
parte, as com'mi sões a que tiver direito; 

g) abster-se de fazer commentarios ou aff1rmaç;õe::- ten
denciosas ;:,Obre seus collega ~ , companhias seguradora:J ou seus 
representantes; 

h) restituir as differença-s áe commissôes que occorram 
com as alterações de premias de seguro dos quaes tclnlrn sido 
corretor; 

i) réceber sómente as commissões perm'ittidas pelas La.
rifas, salvo quanto ans ramos de seguro de vida e acr.idente 
p ec1:3oal, ou ramos não tarifados, na occasião do contracto; 

j) trabalhar tão sómente para as companhias que estejam 
ttuLorizadas a funccionar no Paiz e habilit::i.das, officialmente, 
a contractar a modalidade do seguro propo~t.o; 

li) abc;;ter-se, por completo, de editar, fazer circular, in
fluir ou permi t tir que sejam· impressos ou escriptos, Clll
culo est.imativos, circulares, relataria , illu trações, d~~ur
PaDdo os termos ou clau ulas de qnaesquer a.polices emit
tidas pelas companhias e do;:, beneficias e vantagens por ellas 
pl'omettidos, e, bem assim, deturpar, por qualquer fó~·ma, a 
T\ c\ tureza do plano ou modalidade do segu eo proposto; 

l ) abster- se de qualquer in ~ inuação tendente a i.eva1· ,} 
segurado a deixar caducar, saldar ou liquidar a a.police da 
propria companhia congenere ; 

rn) pagar, em· .sello, a quota de 50. ' 000, pela expedicão do 
t.: tulo d8 babihtaçáo, e ig-ual somma quando se tornar pra
.ciso revalidal-o; 

n) dar baixa no t itulo de habilitação quando munar de 
profissão, ou deixar de apresentar propostas, pelo pr~zo de 
um anno. 

Art. 8.º As companhias de seguroc3 só poderão ac,ceitar 
propo~t.as por intermedio de corretores devidamente habi
lüHcios . 

Paragrapho unico. Ficam excepLuadas deiSsa exigencia, 
as propostas apresentadas directarnente ás companhias pelos 
p ·C'opommtes, ca. o em que serão Lerrrúnantemente prohihidos 
<.:.bano ou quaesquer desconto ou commi 1Sõe , a quem quer 
qur~ seja salvo ao corretor a quem as companhias enLã J dc
vel'fio remetter a Jroposta, afim de regularizal- a, appoDdo o 
s c~llo exigido nos term os do art. 14. 

Art. 9.c As pe"'sôas não habilitadas ao exercício da pro
fi,~são de corretor de seguro ~, que intervierem nas operaçôps 
d•J corretagem de seguro , recebendo rem uneração, incidirão 
ern multa igual a cinco veze-s o valor da remuneração rece
blda ou que houv~rem de receber• . 
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lJo Depm•tamento Nacional de Seguros Privados e ÇapitaU
zaçáo 

Art. 10. Compete ao Departamento Nacional de Segu
ro .:3 P rivaclos e Capitalização: 

a) prover o candidato no cargo de corretor, de accôrdo 
com os arts. 3º e 4º, expedindo o titulo reepectivo, no praL:o 
maximo de 10 dias da apresentação do requerunento, de.::de 
que no Departamento nada conste co11tra elle por iri"fracçâ.o 
elas leis, regulamentos e contractos com companhias seg1 t
radoras; 

b) exerce e a fiscalização para a bôa execução da pre-· 
sente lei; 

e) t orr1ar conhecimento das queixas, reclamações e te
cursos apresentados pE:las p·artes interessadas; 

d) appli.car as penas comminaclas pela lei; 
e) dar baixa nos ti tulos de ha·bilitaçâo, nos casos indi

oado·s . 
Paragrapho unico . De toclas as decisõeiS do Departamento 

Nacional de l::ieguros Privados e Capitalização haverá recurso 
~om effeito suspensivo, para o Ministro do r.rrabalho, Indus~ 
tna e Commemio. 

Das penal'idacles 

Art.. 11. As companhias de seguros estão 3ujeitas ás 
seguintes p'en·as : 

Por violação do art. 7º, le.tra I, ou do arl. 8º - 20 :000$; 
i:: na reincidencia o dobro, sendo a carta patente cassada, 
no caso de terceira infracção. 

Art. 12. Os corretores estão sujeitos ::'is seguintes penas: 

Por falta de cumprimento de quaesquer dos deveres do 
art. 7º, com excepção da letnt d, muli.a de 500$ 1 2 :000'$. e 
na terceiea reincidencia - cassação do titulo; 

Por falta de cumprimen to da letra d, do art. 7", ou por 
interferencia dólosa no agenciamento de proposta s ou liqui
dação de sinistro.::: - cassação do titulo de corretor. 

D1.sposições ge1·ae.s 

Art. 13. As ag·encias e sub-agencias de companhias se
guradoras, para o::i eff.eHos desta lei, são equiparadas ás pro-· 
prias matrizes, mesmo que não emittam apolices, mas desde 
que ajam em nome del1as e provem que sã.o suas represen
tantes nas resp Pctivas localidades. 

Art. 14. E' creado, pela pr~sente lei, um sello fixo , es-
.pecial. de 1$000, denominado sello de previdencia, que será 
apposto ás propostas dos contractos de seguro, reformas, re
novaçõ es e prorog·ação dos mesmos, pago pelo corretor e in
utilizado com sua assígnatura. 

Disposições transitarias 

Arf.. '15. 0~ actuae~ córretores de seguros que tiverem 
em vigor contract.os com compannias seguradoras ou prova
rem com cert.ifi0ado~ de companhia~ que já são corretores, 



terão o prazo de eis mezes para requererem sua habili
tação perante o Departamento ·acional de Seguros Privados 
e Capitalização . 

Art . 16 . Revogam-se as disposições em contrario. 

REDAOÇÃO DEFINITIVA DO S BSTITüTIVO AO PROJEC':J'O N. 52, DE 
1935, QUE REGULA A PROFISSÃO DE CORRETOR DE SEGUROS 

Art. 1.º O corretor de eg·uro , seja pes ôa physica o•J 
juridica, é o intermediario legalmente autorizado a angarial' 
e promover quaesquer contractos de seguros, admittidos pe 1 ~. 
legi.c:;la.ção vigente, entre as empresas seguradoras e o publiGJ 
8.ill g.e-ral. 

Art. 2.º O numero de corretores será illimitado, send · 
b titulo de habilitação para o exercício da funcção concedido 
peJo Departainento ·~acional de eguros Privados e Capita
lização . 

Art. 3.º São requisitos necessnrios á conces. ão do titulo 
de habilitação: · 

Requerim ento feito pelo candidato, direct&mente ou por 
procuração, dirigido ao Departamento Nacional de Segul'os 
Privados e Capitalização, ou a seus inspectore nos Estados, 
:rnompanhado dos seguinte documento : 

a) prova de er brasileiro nato ou naturalizado, com 
residencia effectiva no Paiz, ha mais de dez annos; 

b) prova de ser maior de 21 annos, ou menor eman
cipado; 

e) prova de não ter ido condemnado por crime de falsi
dade, estellionato, furto ou roubo, falsificação, extorsão, apro
priação indebita, incendio ou naufragio doloso; 

d) pro\ a de não ser negociante fallido, classificado frau
dulento ou culposo. 

Paragrapho unico. Se se tratar de pessôa jurídica, d~
verá a requerente provar que está instituída conforme al3 
leis brasileira , tem séde no Paiz, que seus dir·ectores, ge
rentes ou administradores preenchem as condições deste af
tjgo. 

Art. 4.º O corretor deve, antes de entrar no exercício da 
profissão: 

a) inscrever-se, na repartição comipetente, para o pa
gamento do imposto de industrias e profis.3õ.es; 

b) prestar, perante o Departamento Nacional de Segu
ros Privados e Capitalização, o compromisso de. desei;npe
nhar suas funcções com zelo e probidade, de accordo com as 
lei8 em vigor, lavrando-se disso termo em livro especial; 

e) prestar uma .fiança de 5 :000$000 em moeda corr.ente 
ou apolices da dividq, publica, depositada na repartição com
lPetente, paira garantia das penalidades constante da pre-
sente lei. ' 

Art. 5.º ... ão póde ser corretor: 

a) a mulher casada, sem o consentimento expresso do 
m:i.rido; 

b) o corretor com titulo cassado em virtude d3. dispo
sição da letra d do art. 1 O, da presente lei. 

J>roj-ecto n. 177 - Fl~ . 2 



.Do$ p1•epo ·tos e adjwnctos 

Art. 6.º O corretor de ·eguros poderá Ler um prepo3L..} 
que será eu sub Li t.uto legal nos seus impedimentos e tantos 
ad j unctos quantos necessarios ao exercicio da .sua ac ti yi. · 
dade, desde que preencham a - condiçõe do ar'L. 3º e e Le
jam devidamente regi. trados no Departamenlo Nacional de 
Srgur-0 PriYarlos e Capitalização. 

Art. / .º .A escolha do preposto ~erá feita. pelo, corrP-
tores dentre o seus a·djunctos majs antlgo e de maior ca
pacidade. 

Paragrapllo unico. São tendo o corretor adjuncto , a a.:
colba poderá rec hir entre os inscr1ptoo no Departam entQ 
Nacional de eguros Privado ~ e Capitali zação. 

Art. 8.º O prep-o tos e adjunc.tos fiioorão automatica
m nte su ·pen os do exercício de sua - funcções, sempre quf_; 
e.-::pontaneamenle ou por qualquer moLivo deixa.rem de Ll':i
balhar com o corret or que o, tiver tomado a seu servi(;.O. 

Dos Dfreitns e dos Deve're3 

Art. 9.º ão direito· do corretoF: 

1°1 augariCllr proposLas {]e seguros para jquae.squer da~ 
modalidade em que e ·tiverem a companhias seguradora::; 
autorizadas a operar no Paíz; 

2º, apre entar as proposln.s, por elle e pelo proponer1 le 
<1.ss!gnadaS! á.s companhias segur adoras; 

3º, l''~ceber as commis õe~ previs Las para cada mod<\: :
d ade de seguro; 

4º, denunci<\r ,ao DeparLamento Naicionai de Seguto3 
Privados e Capitalização as infracções das leis, regulamento~ 
e contractos. 

Art. 10. São devere"s do corretor: 

a. ) agir com o maximo escrupulo nas suas fLmcçõ~s1 
prestando com clareza e sin~.ericLade lodas as informações 
ped~da.s, quer pelo proponente. qu er pela companhia segura
dora; 

b) observar, respeHar e fazer re peit.ar as tarifas e suas 
condiçõe geraes; 

e) respeitar as normas de Lrabalho e os criterioE: ado
pLndos pelas companhias junto a que trabalhe; 

d ) pre tar contas immediata.~ das cobranças que lhe for~m 
confiada ; 

. e) proceder com lisura junto aos pT\opon~nles. for.u.::
ccndo-lhes, com exactidão, todas as informações de que pos
i:;am carecer, abstendo-t::e de tudo que induza erro das partes 
ctmtractantes · 

{) não ceder a quem quer que S€jll , no oda OU em pari~ , 
ct.S 0ommi.':lsões a que tiver direito; 

g) abster-se de fazer commenlaríos ou affirmações ten.
denciosat:: sobre seus collegns, companhias seg·urado1'a.s ou 3e1~ 
é'epreseJ;!tante~; 

.. 

,· 
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h) re.siituir as differença de commi. õe que occorram 
com as alteraçõe de premio de eguro do quae lenhe i.j ., 
corretor~ 

iJ receber sómente as commi ~ões permittida pela La
rjfas, alvo quanto ao ramo~ de egul'O de ida e accide_1~e 
pe .oal, ou ramo não tarifado ~ , na occa.~:"ão do contracto; 

j ) trabalhar tão ómente para a~ companhia que este-. 
j::un autorizadas a funcrionar no Paiz e habilitada , official
rnente, a conlractar na modalidade do eguro propo to; 

k ) ab ter- e, por completo, de editar, fazer circula:!" , 
influir ou permi Ltir que .sejam impre.s os ou e cripta , cal
cül08 e timati\·o , ci!'lculares, relatorio , illu.strações, detur
pando os termos ou clausulas de quaesquer apoli ce., emit~i
àas pelas companhias e dos beneficio.::i e vantagens por elln:: 
pramettido , e, bem assim, deturpar, por qualquer fórma a 
naiq.reza do plano ou modalidade elo seguro propo to; 

l) abster-se de qualquer insinuação tendente a le\ ar 0 
segurado a deixar caducar, saldar ou liquidar ü apoliee da 
pJ'opria companhia congenere~ 

m) pagar, em ueilo a quota d'e 50$000, pela expediç;w 
dn titulo de habílitação. e igual omma quando tornar 
p·::-cci.s0 revalidal-o · 

n) dar baixa no titulo dt: habilitaç; o quando mudar de 
p:·ofissão, ou deixa1· de apre.sentar propo._ 1 as pelo prazo '1.a 
LU1i anno. 

ArL 11 AE empresa.s d~ seguro:; só poderão acceüar 
propostas por intermedio de oorret.ore devidamente habili
tados. 

Paragrapho unico . Frnam exceptuada~ a~ssa 8x1g~nú.a, 
as proposta" apre~entadas, direclamente, á.s companhia 
pelos proponentes. casQ em que erão terminantemente pl'O
hibi dos abonos ou quaesquer deaconlos ou commi sõe , a quem 
quer que .-ej a, "alvo ao corretor a quem as companhia:; 

ntão deverão remeLter a propo ta. afim de regularizal-a, 
appondo o sello e. igido nos termo lo art. 17 . 

Art. 12 . As pe soas não hal ilitadas ao exerci cio da 
profis ti'o de corr Lor de seguro que int rvierem na opera
ções de corretagem de eguro , recebendo remuneração, in
cidirão em multa igual a cinco v ze · o valor da r munera-
ão recebida ou que houyerem de rec ber. 

Do Departamento iYacional de Seau1·os P1' ivados e 
Capitalização 

Art . 13. Compele ao Departamento Nacional de Segu
ro Privados e Capitalizaçãos ou aos inspectores no. Es
tados : 

a) prov r o candidato no cargo de corretor, de accordo 
com o arLs ·. 3º e 1!~, expedindo o titulo respectivo, no prazo 
maximo de d z clia ·. ela apre enta ão do requerimento, de de 
que no D pai·Lam n lo nacL con te contra elle por infr a~ção 
da lei , regulam nto e contractos com ompanhias seg•Jra
c!oras.; 

b) exercei a fiscalização para a boa execução da pre
ente lei .; 
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e) tomar conhecimento das queixas, reclarnaçõe~ e re
·eursos apresentado~ pela f\ parte interessadas; 

d ) applicar a penas comminadas pela lei ; 
e) dar baixa no Litn lo. de habilitação, nos caso: indi

cados. 
Paragrapho unico. D toda as decisões do DeparL.:i 

mento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, haverá 
re~urso, com cffeito su pen. ivo para o Ministro do 1'raba
lho, Industria e Commercio. 

Da Pena.Hdades 

Art. ·l 1 . A. ornpanbj a de eguro. estão sujeitas :'.ts 
seguinte~ penas : 

Por violação cJo art. 'J O, letra i, ou do art. 11 - ré is 
20 :000$000 ; f\ na reincidencia o dobro, endo a carta patente 
cass r:1.da, no caso de terceira infracção. 

Art. 15. Os corretor e~ est.fio ujeitos á. seguintes 
penas : 

1. Por fa lta de cumprimento de quae quer dos deve
res do artigo 10, com excepção ria letra d, multa de 500~ a 
2 :500$ e na terceira rcincidencia - ca. saoâo do titulo; 

2. Por .falta de cun~primento da leira d, do artigo 10, 
ou por interferencia dolosa no agenciamento de propostas ou 
·1iquidação de sinistros - ca ·sação do Lilulo de corretor. 

Disposições geraes 

Art. 16 . As age.ncias e ~ ub-agencias de companhias se
guradora , para o~ effeito~ de ta lei, são equiparadas ás 
propria · maf..rize;-;, mesmo que não emittam apolices, nns 
desde que ajam cm n01 e della · e provem que ~ão seus re
presentante na ~ respectivas localidades . 

Art. 17 . .As peopo ·tas dos contractos de seguro, refor ... 
ma , renovaçõe. e prorogações dos mesmo , serão selladas 
com es tampilha federal de 1$000, paga pelo corretor e inuti
lizada com sua assignatura. 

Art. 18. Ficam excluidas das exigencias da presente lei 
as Sociedades Cooperativas constituidas e organizadas por 
syndicato profi ssionae ... . 

.Disposições transito1·ia.r; 

Art. i 9. O actuae corretores de seguros que tiver em 
em vigor contractos com companhias seguradoras ou pra~ 
varem com certificados de companhias que já são correto
res, terão o prazo de seis mezes para requererem sua habi
litação perante o Departamento Naci onal de Seguros Priva
dos e Capitalização. 

ArL. 20. Revogam-se as disposições em contrario . 

Deodato Maia., Presidente. - Raphael Cinc·urá, com 
restriccões quanto aos artigos 6, 7 e 8 e letra e, do art. 4º . -
João Beraldo, com restricções- - Salgado Filho, vencido, em 

.. rte: conforme declaração em separado. - Lae·rte Setubal 

r 
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(}0Jn restricções. _,,... . lbuto Sm·ek. --.- e. j\J M'aes Andtade . ._. 
Vicente de Paulo Galliez, vencido quanto á lelra ·e, do artigo 
4"1 paragrap:ho unico do al'L . 11, e ar l. 16. De accordo com 
a primeira parte do voto em :;eparacto elo Deputado Salgad 
Filho. - Odon Bezerra Catalcant·i. ~- Carlos H. Rei . 

ANNEX N. 3 

'rR.ECHO DA i3ª REUNIÃO, EM 18 DE JULHO DE i 935, COM EMENDAS 
DO DEPUTADO MORAES A ·nRADE 

Posto em discus ão· o parecer e substitutivo do Senhor. 
Raphael Cincorá sobre o projecto que regulamenta a pro
fi ssão de correctores em seguros, pediu a palavra o Sr. Mo-
raes Andrade, que pr-opóz, de inicio, Josse substiluida a pa ... 
lavra "regulamentar" da ementa elo substitutivo pelo verbo 
"regular". Quanto ao art. 2º propor a inclu ão da pala .... 
vras ·'seja pessôa physica ou seja pe~ õa jur idica", logo apó ~ 
a palavra " eguros''. Quanto ao art. 4º propõe o accrescim1J 
de um paragraP'hO unico. Ha debate quanto a idade exigida 
de 21 ann os, sendo o Sr. i.\IIorue · Andrade pela manutenção 
d~ta. No art. 5º acceita a inclusão de uma letra e, pro ... 
posta pela emenda n. 5, do Sr. Alberto Surek, e tambem pro.-. 
posta pela emenda n . 13, do r. VicenLe Galliez . Ha debate, 
sobre o quantum a ser fixado para a fiança. O Sr. Laerta 
Setubal acha exaggerada a multa, àe que trala o art. 13, 
a qual deve ser apena de quinhentos mil réis no maximo . 
O Sr . Odon Bezerra julga u fiança demasiada elevada, prin
c ipalmente pa.ra ser satisfeita no interior do Paiz, no que é 
secundado P'elo Sr. Albert.o Surek. O l:3r. Mol'aes Andrade 
acaba concordando com o educcão, a . im como o ·-.r. Vicente 
Galliez, que a acceit.a, muito embora tenha apresentado emen .... 
da fixando-a em 1 O conto . Ficou resolvido e tabelecer a mul ... 
ta de quinhentos a tres conntos de réis e a fianca em tre3 
contos de réis. Ao art.. 6º, o Sr . Mora e~ Andrnrle propõe seja 
acceita a emenda n. 19, no que é acompanhado pelo S1· . Laerte 
Setubal. O Sr. Moraes Andrade acceita a emenda n. 4, mo-
dificando apenas, no paragrapho unico, o verbo 'r ecahirá" por 
"poderá recahir", e no final do ultimo arLigo da emenda pr-0 ... 
põe o a e cresci mo: "e ma is o atLe ta do do corretor com quem 
tenha servido. provando que agiu com conecção durante o pra ... 
zo estipulaao". Quanto ao art. 7º, ac.i;eiLa a emenda n. 6, com 
o accrescjmo final: "e as;.; ig,nal-as com o proponente" . Ac-. 
ceita lambem a emenda n. 7, inlegTalmente . O Sr. Vicente 
Galliez. quanto ao art. 8°, acha que, não ~ ó nesle artigo, 
como no 7º. deve , er inclu ido o pagamenlo de differença a 
que tiver direito o corretor . O Sr. .Morae Andrade diz qua 
é o que contem a emenda n . -t 4. primeira part , e que tam .... 
bem acceita. Quanto á letra g ) propõe substituir e ndjectiv0 
"falsas" por "testemunhas ". Na letra ·i) propõe o a~cresci ... 
mo: "salvo quanto ao ramo de seguro -Oe vida e accident.e:3 
pessoaes, ou outro não tarifado ', .fazendo-se a suppressão do 
paragrapho unico do 13Ubstitutivo. Ha debate quanto a quot~ 
de 100$000 estatuida na h~tra m ) de. se mesmo artigo. Quan .. 
to ao arL. 9º. não concorda c.om a emenda 22 do Syndicato 
dos Seguradores, e ac.ceitu o paragrapho unico com a substi
tuição da palavra "seguros" pela. "prot)bnentes", e o ac
r,rescimo proposto 1111,, emenda n. 9, do Sr. Alberto Suret, 



~com à $ubstituição da palavra "ínspeccão" por "régulariza ... 
ção". O Sr. Laerte SetubaI propõe a suppressão total do 
paragrapho unico, no que é contrariado pelo Sr. · Raphael 
Cincorá, que defende com vehemencia 15eu ponto de vista. 
O Sr. Moraes Andrade, secunclando- 01 affiTma que não se 
p6de ce-rcar a liberdade do individuo de fazer directamente 
seu seguro. Sob o mesmo ponto de vista fala o Sr. Salgado 
Filho. ffe:lativamente ao art. : 19, o Sr. Moraes Andrade 
acceita tal corno está, re tiradas apenas as palavras que se 
acham entre parentheses, desapparecendo, portanto, esta, e 
com o accresimo final de : "ou que houvesse de receber". 
-Propõe, ainda, a este artigo um paragrapho unico : "Em caso 
de reincidenci.a, a multa será eleva.da ao dobro, de cada vez". 
·Quanto ao art. 11, propõe a inclusão de uma letra mais, 
que será f) : Quanto ao art. 12, discorda da emenda 22 e 
aoceita o estipulado, ou sejam vinte conto·s de. réi.s . Em re
lação ao art. 14, ha demorado debate, fazendo o Relator, 
·Sr. Raphael Ci·ncorá, varias -considerações .sobre a interp·re-

,, tação do se ute:Xto, lendo, por fim, trecho das suas conJi·de-
1'açõ·es finae.s, e que vão transcrip tias no pé des-ta acta. O 
Sr. Mora.es Andrade propõ-e a seguinte redacção para o , 
artigo 1·4: "Para O'S effeitos desta lei, .são equir.1arada as 
agencias e sub-·agenciias das Companhias de: Seguros ás pro
prias matrizes." O Sr. Moraes Andrade dá por encer.rada.s 
suas considerações, que, · conforme declarou no inicio da ses
são, desejava fossem ouvidas pelo Relator da .materia, antes 
das que irá fazer ás emendas apresentadas, e, já agora, ás 

· suas tambem. O Sr. La-erte Setubal, passa então a ler as 
· eme:ndas que suggere .ao substitutívo ào Sr. Raphael Cin-. 
· corá, as quaes, por deliberação da C6i·i1panhia, são mandada·S 

publicar no pé da. presente acba. O Sr . Presi·dente dá a 
· -.r.ta~avra ao Sr. RíaphaB'l dinoo11áJ, Relator dio p!rojeeito, o 

qual, preliminarmente, lembra á Commis.são que, tendo re
gressado o seu collega Altamirando Re·quião, automaticam8n
te está termiüada sua missão nesta Cornmissão. O senhor 
Presidente, lendo o dhspositivo do Regimento, consulta a: 
Comrnissão. E.sta, por unanimidade, concorda em que o s-e

. nhor Raphael Cincorá · deve proceder á le:itura <la.s suas con
. fÜderações escripl.as sob e as emendas fã apresentadas, ta nt.o 

mais quanto, 6Ó após o ·seu parecer final é que poderá a 
presidencia encerrar os debates, afim de vroceder á votaç?io. 
Varias membros têm palavras elogiosas para o Sr. Raphael 
Cincorá, que as .agradece s-ensibiliz-ado. O Sr. Cincorá pro
cede á ·se.guinte leitura: 

. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXCLUSÃO DO ES'l"'RA.:-.l'GEIRO COMO 
CORRE'l'OR LEGAL DE SEGUROS 

Em verdade não me parece bem fundamentada a. crl
, · tica ao meu parecer, feito pelo Syndicato dos Seg·uradore~. 
· plejü~ando a. inc~ll!são do estrangeiro, e:ntre aqueUes qne 
1 

poderão exerc-er, em no.s.so Paiz , a profissão de corretor de 
segvros. Considera · a critica, dos seguradores, inconstitucio
nal, a mencionada exclusão, feita pelo me:U substitutivo, 
buscando e cHanclo a:i;tigo·s, r- 1ara fundamento das suas as-
severações, ~ 



r 
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ão me abalaram, no emtanlo os argumentos do~ e gli; 

radores. Penso, com o pen ava, de maneira diamet.ralmenl 
oppo~ta. convicto de que não ha, em face do~ principia.@ 
orystallinos da Con~Litui:ão d 16 d julho, a assignalada 
inconstituc ionalidade. 

A nos.sa Magna CarLa, aLLenclendo aos imper n. tivo!S ca te
gor icos e ás neceasi<lad B , ociae.s do amb iente br.asHeir o, 
decor~entes do movimento naciona l i~ tin., qu e se process~ , 
aqui, e em todo mundo civilizado. em prol elos individuw 
e mesmo dos intere e€ mt1 t.eria.es. hou e por be:m com jus
teza e clarividencia de firmal" de modo imperio o a na ... 
cionalízação de todas a,c:: companhia de eguro , que ope-
ram no Bra il m qualqne1' das -.. ua: modalidade . 

Como na.cionalizar-" a- empresa . tornando- a bra 1-
lelras pelos ~eu~ capilaes e pelas -sua.· directrizes, sem, do 
me.smo passo em obediencia ao me mo preceito, naciona
lizar-se, tambem. a profi::; ão de corretor de seguros·~ 

Orientação diversa · eria obra impatriotica. Offen~iYa 
ao~ interes es dos brasileiros contraria á nos a naôionali
zação progres ... iva. nefac:ta. por con .. e.quencfa, aos interes
ses publico~. 

Out:-o muito di UncLo. é o mavimenlo odal que e:~ 
proc s a no Bra 11, cm de redor da reivin i ações nacio
nalista . 

Onde Yeriamos, em ctuc paiz civilizado, o livre e facil 
access o ás i;:rrofissões e. ao.s cargos. se ma disLincção natural 
e pa trio t i e a. entre nacionn eB e estr angeiros ? 

A leg·i-s lação. sobre o ca.so em t"óco.. na. Uemanha. r'. 
fundamentalmen te re. trictiva. estabeleicendo di tincçõe . f'1'j

zantes e odiosa. , entre os proprios allemãec:i. 
Lá os de cendente de judeu . . ligado á ·ua Jü - tori. 

e á ua grandeza. ao . eu pre ente ao u pa ado. por 
acta~ de abnegação e de heroísmo. de realiza0õP con r ta~ 
e d valore culturae.:- . ão renegado . perseguidos e fa -
tado>:. do exe:rcicio elo carg·os publicas. :.'foga-. -Ibe~ o ca
iSa.mento com aryanos, o trabalho jornal i·stico e o exercício 
de qua i todas a_ profissões. Do programmn político rle 
Hitler constm. positivamente. "a pureza da raca e o anti
~emiti mo". que têm, tambem, caracter eronorüico. i'<1rqne 
os judeu~ não devem receher emprego.. P não devem Yutar 
{Prof. Horace D::tvi - 1. R. A. Fa , cLmo - Comnrnnit:
mo - pg. i08) . 

.. 'ão ha cmbu-t.es. nP.m di -fa1·ces. Fixa. claramente. o 
art.. 4º do programma racbla, qu :·ó podem ::icr ci·dadão~ 
allemãe.' aquelles que fazem parte do pQVO allcmão e flUC. 
o jud 11. sob qualqul"e pretexto. póde ser i:irl:ldão ~llemão. 
Verdadeiros párias, - sobrecarregados de dcvCl E'B - ~em 
direitos ccrrr.spondentes . 

Odio extremado, en dema-sia, originando, dahi~ ex-
tremada.e:· providencia.s. Chegou-se a votar. nn. Prnss ~a. em 
25 c1 junho de 1932 n confiscação dos bens dos judeus. 
Taes e tão forteE. porém. foram os prote to~, que ~e não 
concl'etizou, na nral ica. medirla de tal violencia exLrema
mente forte e odio ·a. 

'Consideram-se em f ão a.lto grão e lêm Lal desp?·~r. 
pelas outras raças que chegam muita~ vezet:, até o odio •. 
(Pierre Li1ciu _ "Rew;nation du Cripitali-rne '', pag. 1~9 , . 



Temos, assim, tr.avada a luta do nacionalismo fl , agge .. 
rado contra os princ1p10s obsoletos, do combalido univer
salism-0. 

O universalismo democratico não existe na. realidade. 
Cada povo vive e só póde viver ·dentro das condicões espe
Gi a.l izadas do seu territorio, com seus problema peculiaras, 
resultantes de razões políticas e conhecidas, de ordem so
ciologica e ethnica. 

O naci-onali.gmo, como fo rm ula politica, póde perfeit':t
mente con ter o esp ír ito soeialdemo·crat ico, or i ent~r.lo que 
seja fóra dos exaggeros clamorosos b dos extremismos 
doentios, cfrcum.s crip to ao pr ugramml\ das necess idade5 eco
nomicas e dentro do ambito da·s modernas conqui:tas jurí
dicas . 

Esta. a form ula real e exacLa . Não ha negar que. em 
todos os tempos, ó nacionalismo esteve sempre intimamente 
ligado, em todas as peleja- travadas em a humanidad9, em 
prol das idéeas liberaes -e democratica;:," (Heller - "Las 
idéas politica contemporaneas") . 

O nacionalLmo, hoje em dia é uma das tr es "cotrentes 
de fé (Stepban \'\ zeig); um do.- tacs direito. ab~ olutog, 
"fundados da natureza e na 1'azão" (Blakistone), que a rrasta 
e conduz, e modo violento e inexoraYel, os individuo~ e os 
Estados. 

Leva•dos, não pela15 formulas poliLicas, que não enca,
minham nem impulsionam os povo , ma-s, pelo enthusia.smo 
sadio do1s grandes pensadores, capazes de ven0er a.:::. h ·si ta
cões dos e piritas de 1elit1e e de empolgar a superficialidade 
das massas populares, firmamos, talvez, com exagger.o, em 
nossa lei basica, varios princípios nacionali,stas, corrobo
r ando a forca suggestiva. das discussões doutrinarias pela 
imprensa, pela tribuna e pelos programmas parti·darios. 

Evidencia-se, esta c-0nclusão, pela leitura do texto do 
art. 117, da nos,sa Lei Fundamental, quando declara, de 
modo inilludivel: 

"Art. 117. A Lei promoverá o fomen to da eco
nomia popular, o desenvolvimento do credito e na
cionaz.ização progressiva dos Bancos de depositas. 
Igualmente p1·ovidenciará sobre a nacionalização das 
emp1·esas de seguros em todas as suas modalidades, 
devendo constituir-se em sociedades brasileiras as 
estrangefras que actualmenle operam no Paiz." 

Claro que, por forca do preceito acima tran ·cripto. 
devemos ·de promover, sem va.cillações, nem dub iedades, em 
defesa dos nossos interesses e em cumprimento á dispositi
vo de nossa Lei, a nacionalização de todas as ·empresas de 
s·eguros estrangeiros, tornando-as nacionaes, de aecordo com 
os termos categoricos de nos.sa Carta Constitucional. 

Consequentemente, outra não poderia ser a no~sa orien
tnção, -0rganizando um substitutivo com a finalidad e de re
g·ulamentar a profissão de corretor de seguros que, - em 
obediencia aos preceitos da n~wionalidade das Companhias 
- prohibir, de modo peremptorio, n inclusão <lo e.~tran
geiro entre aquelles que, enlrc nó , poder5o exercei., legal
mente, a funcçõe5 de corretor. 

... 
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Por aberralívo e ;nacceitavel, dentro da boa doutrini, 
não cabe o argumento frao-llissimo de que a profi são de 
corr1etor não tendo prerogath a de offinialato publico, p6de, 
indistinctamente, ser exerc ida nor nacionaes e estrang·eiros . 

De facto foram-lhe cerceadas esta.s preroO'ativa , por 
]ncabiveis na corretagem de s·eguros. Min. , nem por isso, 
perdem elles o carader de func-cionari.os. de. de quando, de
vidamente habilitado. p erante o Departamento Nacional de 
Seguros Privados ·e Capitaliza ção, onde prie tam compro
m·i.sso, decorrente do qual, ao lado de direitos e vantagens, 
ficam sujeitos a deveres, rnultia·s e penalidades. 

Obedecendo aos meus principioiS liberaes, e sem offen
s:a á nos-sa Lei, tornei apto e .capaz, para o exe-rcicio da 
corretagem de seguros, o brasileiro naturaliza·do. 

Nada impede, portanto, o estraigeiro integrado em 
nosso meio -e desejoso de collaborar comnosco, <le lutal' pelo 
nos ·o progresso e 'Pela nos~a victori~1. de naturalizar- se 
brasileiro, identificando....iSe na nossa -Socieidade e ujeit.an
do- e, sem evasivas e ~em re6ervas; aos nossos reg11lamento..; 
e á no sas leis. 

As-segura, não ha duvjda. a Const.iLnição Federal. "a hra·~ 
sileiros e estran(fefros. residentes no Paiz. a üiviolabilidade 
rfo direitos concernenPt - á liberdadP. á >:.ub i ·Lencia, á SB
gur:mça individual e á propriedade" (arL. 113); "a igua l
r!a de perante a lei, e que não haverá priviliegios, nem dis
tinc-ções, pof· rn0tivo dP, nascimento, sexo, raça, profissões 
propria ou dos paeis, classe social, riqueza, crenças relüdosas 
ou idéas politica.g (art. H3 n . i); "a todos cabe o direito 
de prover á propria subsistencia -e a de i:;ua fam'ilia mediante 
trabalho honesto" (a.rt. 113, n. 34); "que é livre o exerdcio 
de qualquer profissão. observada·s as condições de capa-ci
dade tecbnica · e outras que a lei estabelecer, dictadas pelo 
interPsse publico" (art. 113, n . 13) . 

Ma·s. onde porlpremo-,. p,m boa anal"y~e . enr.ontrar defes·'.1 
cabal para a inclusão do estrangeiro, em o quarlro dos cor ... 
retores, dentro dos di po itivos acima mencionados ? 

Será na Iiberdarle ? Na igualdade ? No rlirP:ito de prover 
á propTia subsistencia e da familia. pelo trabalho hones
to ? No livre exe rci·cio de aualquer profissão ? 

N~o ha precei f.o abi<:olnto. Todos isoffrP.m jmstas re
stric~õr.s. que visam o eq11i librio social. a defesa do- no$sos 
interesse~ economicos e da~ no.'3sa instüuicões, da ordem e 
da 5E'º'llrélnça nacional. 

Thomnz nnolev. rommentando a cons4-·~uição americana, 
rlPclarn de modo positivo: 

"A garantia <la protecçi'lo ü~·l1a: r.ão deve ser en ... 
tendid~. ni'io ob~tante. no sr.ntidc <ls fT11P t.oria ~ p~~
s oa. no P~i z . tem prPri~::imente, dP p0~·mir o~ mP.s
mns tiireitos e privilegias que qualq11er outro." 

(Princios Geraes - Dit'P.ito ConstiLur.ionul, pag. 262.) 

Não pensa, de rnmwfra rJiverGa . l\.1m·norr .f' S0uza, quando 
escreve, de modo concludente: 

"O direito rle ig-irnlrlade nnir::imPnte se póde nd_, 
mittlr. no ~1müdo rlnrna paridade de diT'P.ito. numa 
.r.orrespondente paddade de c,ondições." (Constituicão 
Politica da Republica Portugueza, pag. 56i. 



Commentando, a mais libetal de to:da5 as eonst . .ilu i ç.õ e~, 
" de i891 , ·firma, de modo insophi smavel, Ca rlos Ma.ximi ~ 
líano: 

Não se conhece liberdade absoluta. Qual quer 
franquia tem -por limite o intel'esse superior da col
lectividade. E ' e. e o e pir ito da constituição, attes ... 
tado pelos annaes e pela unanitnidadP. cios juriscon
sultos. (Com Con::t. BraBH~eira, pag. 742.) 

Manifesta-se do mesmo modo, Henry Galland, quando, 
deter mina que : 

'"As liberdades individuaes são tambem liberdade~ 
limitadas ·e rielativas . Sem 1duvida devem 3ler pro .. 
teg·idos contra o aitentados que lhes poderia prati
car os podere~ publicoiS; mas estas liberdade devem 
deixar lagar vago á leg·Himas interv.enções do Go
verno . Deve-iSe evi'tar opprimir os indivi.duos, mas 
tambem deve--se manter a paz no interior do grupo 
social e assegurar o funccionamento regular dos po
deres e dos ·serviç·os publioos." (L e CQlntrol·e juldi
ciaire de la constitucionalité de,5 lois aux États-Unis, 
p ag. 9 .) 

Não ha direitos iguaes senão para pes··oas dentro de 
iguaes condições. 

Não poderiamas, dest'arte, estabelecer privilegias, fa
vorecendo determinados estrangeiros e exceptuando os de
mais . Seria ferir. profundamente, o espirHo const.itucional . 
pois, dentro do·s l imites reaes de sua applic·a<;ão, feririamos 
pe.siSoas, em perfeita igualdade de condições, ágraciada·s com 
os mesmos direitos e . .submettidas a:õs-mesmos deveres. 

Esta é, no meu fraco pensar, a lJoa doutrina. 
Veda, a no<Ssa Magna Carta, · im, com larga visão e no

bre clarividencia, a distincção entre brasileiro.s natos. Dis
tincção que, com dobeadas razões, além de descabida e injus
ta, seria nimiamente inconstitucional. 

·Senão, vejamos - consubstancia·ndo, os bons princii:.•io~, 
firma o a.rt. 17, da nos<Sa Constituição: 

Art. 17: "E' vedado á União, aos E.stados, ao Dis
tricto Federal e ao~ Municípios : 

I - crear distincções entre brasileiros notos ou 
pref erenci•as entre uns e outros Estados." 

Curial que. prohibíndo. unicamente, as fü tincçõe.t e:ntre 
brasileiroiS n_ato.s. possibilita a.s distincções, entre bra ~ 11e1ros 

. natos e brasileiros naturalizados. 
Variados são o,c; exemplo-s, acorrcmtados a esta log·ica, cer

r:ada e indestructivel. porque e:stribada na ver<lacte \Serena 
da boa doutrina e na incera in terpr tação dos textos. 

O aproveitamento industrial das minas e das jazidas 
será confe1·ido exclusivamente a brns1'leiros (art. 119, § 1º); 
"a propriedade de. empre<S•as jornalisticas politioa·s ou noti
dosa ". . . fica vedada a estrangeiros e a re i•on.sabili<lade 
principal e de orientação intellectual ou administrativa da 

-. 
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Commentando, a mais liberal de toda5 a5 eonst..ituiç,5ei, 
li\ de 1891, firma, de modo in ~aphismavel, Carlos Maximi
líano: 

Não se conhece liberdade absoluta. Qualquer 
franquia tem por 1imi tP. o interP.sse t:;uperi.or <la col
lectivi da.de. E ' es e o espirita da constituição, attes ... 
lado pelos annaes e pela unanimidad e dos juriscon
su 1 tos . (Com ContSt. BraiSi reira, p ag. 7 42. ) 

Manifesta-se do mesmo modo, Henry Galland, quando, 
determina que: 

·~As l ibe1 dades individuaes ão tambem l iberdade~ 
limitadas .e r<elativas. Sem 1duvida devem 3ier p ro
teg·idos contra os attentados que lhes poderia prati
car os poderes publicos; mas estas liberdades devem 
deixar log.ar vago ás legi timas interv·enções do Go
verno . Deve-s·e evi1.tar opprimir os indiv íduos, mas 
tambem deve--se manter a paz no interior do grupo 
social e assegurar o funccionamento regular dos po
ct:eres e dos ·se.rvic·os publfoos." (Le cantrdl·e juldi
ciaire de la constitucionalité des lois aux États-Unis, 
pag. 9.) 

Não ha direitos iguaes senão para pes6oas dentro de 
igUaes condi ções. 

Não poderfamos, dest'arte, estabele.cer privilegias, fa 
vorecendo determinados estrangeiros e exceptuando os de
mais. Seria ferir. profundamente, o espirito constitucional. 
pois, dentro do·s limites reaes de sua applic·ação, ferit'iamos 
pessoas, em perfeita igualdade de condiç,ões, agraciada·s com 
os mesmos direitos e. submettidas a:õS-mesmos deveres. 

Esta é, no meu fraco pensar, a ·noa doutrina. 
Veda, a nos.sa Magna Carta, ·sim, com larga visão e no

bre clarividenci.a, a distincção entre brasileiros natos. Dis
tinccão que, com dob~adas razões, além de descab ida e injus
ta, seria nimiamente i constitucional. 

>Senão, vejamos - consubstancia·ndo, os bons princir.•io~, 
firma o a.rt. 17, da nos5a Constituição: 

Art . 17: "E' vedado á União, aos Estado , ao Dis
tricto Federal e ao~ Municipios : 

I - crear distincçóes entre brasileiros natos ou 
preferenciia. entre uns e outros E ta dos.,, 

Curial que. prohibíndo, unicamente, as di-sti ncçõe..~ e:ntre 
brasil eiros n_~to,s . po sibilita a.s di·stinccões, entre brasileiros 
natos e brasileiros naturalizados . 

Variados são o.e; exemplo<S, acorr~nt<1dos a esta logica, cer
-rada e indestructivel. porque e:stribada na verdade .serena 
da boa doutrina e na incera interpretação dos textos. 

O aproveitamento indu trial dai.. minas e das jazidas 
será conf e1·iclo exclusfvamente a brrr.r:fleiros ( art. i19, § i º) ; 
"a propriedade de. empres1as jornali~ticas politioa-s ou noU
cfosas". . . fica vedada a. est1·a.ngeiros e a resvoruab ilklade 
principal e de orientação intell ectual ou administrativa d~ 

-. 
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i-nherenLea á sua appliôação. entravar ao invés de :uixí ... 
liar, o de envolvimento e as garantias da profissão de cor."" 
retor de seguros. 

A Jej , quando nova e inapplicada, precisa de ser sim
ples e moderada, plasmada nas necessidades reaeB. Evite
mos as tendencia extremistas, f óra do ambiente, social, em 
que a lei erá exercitada, para que ella possa se transformar 
em obra duradoura, solidificada dentro do movimento evolu .... 
tiva, definindo, e amalgamando. lealmente. a massa de todos 
os interesses, publicas •e particulares. Devemos de evitar 
as pretensões revolucionaria.s e exaltadas, que venham. na· 
golpe, forçar a marcha natural dos usos 9 dos cost1Jmes, 
base e fundamento, em todos os temnos. hoje como hontem. 
do monumentos jurídicos. 

Attendamos as neces.c:ddades dos profis ionaes do seguro, 
. em desvirtuarmos as linh s mestras do instituto: a::; suas no
bres ambições de syndicalismo, sem os deseq1Úlibrios eco
nomicos injustifica.veis das empresas de seg:urds, funclament.o 
essencial , á onda da propria corretagem. Finquemo traves 
solidas. bac:;eada na necessidades da profissão, elimir.ando os 
vícios do arbítrio e da ganancia, fortalecendo e facilitando n: 
acção dos corretores, dando-lhes direitos e garantias, ~em 
quebra da harmonia do regulamento. sem abalos; convulsivos 
n~ sua formacão jurídica, sem privilegias desr.abidos e s;em 
norma.s inoperantes, sem desP.auilibrio contranroducent.es o 
sem principias monopolizadores. 

A funcção, normal e natural do corretor de e~uros dAv~ 
ser de integracão. 

O Regulamento, portanto. da profü;são que 0st.amos ma
lhando nesta for.ia parlamentar, que representa 11ma grande 
e expressiva victoria. resultante dos esforços persfwerante..5 
da classe, deve crystaUzar, nobremente. as aspiracões :.;-eraes, 
)sto é. uma justa média, das necessidades dos corretore'3, dos 
capitaes dos seguradores e das garantias dos segurndos. 

86 com a cohesão. dos dois factores - individual e ~o
ciedade - em perfelta comrnunhão, nóde haver harmonia e 
trnidade no ambiente das estratific::i r,ões Bociaes. Cede e de,'e 
de ceder sBmpre, o interesse individual, ante as nncessidaue · 
do interesse social. 

As~im. penso. aue n~o ha 'nteresse soc'a!. que nos leve, 
a crE'>acão dos log:J.res de prepo.c::tos e ad.iunctos, com funcçõe;; 
definidas. que redundaria. realmente. na· formar.iio ind·r~rta 
r:Jos cartorio rlr sP~"uro que v·mos rle combater, com ve
hAmencia, por offensi' o ús normas gera s reguladoras do in
stituto. 

Pere8be-se, de prompto, o alcance da Jn'e cl jda. que visa, 
evdientemente. crear em torno rln~ corrctore::-. u-n1· gTuno de 
serventuario~. dominados por lles. rnceando o direito de 
mn itns, para que o "Sf?(fT(.TO, no (fjzpf ae Oliv~ira Coelho 
(Bento de Faria - "Revista de Dirf'Ho". pag. 46) é o pão 
(lanho cõ mJag1'imas, o pão saa1·ado da familia."" 

Narla impede que os corretores tenham seus anxiliares, 
c;:iso indispensaveis, á sua missão de angariadores rfo segara. 
M;:is. qne os tenha. em caracter -part.icnlar. sem laços ~ sem 
su.irições, que venham, dP fnturn . difffoultar-lhe. a babili ..... 
f.a~ão para O P.XPTCÍCÍO da profissão. 
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Porque ujeital-os á inferioridade de preposto· e adjun

t o , quando poderão, tendo cred·enciaies, sel'ern corretor e , 
trabalharem como corretore , produzirem como corretores? 

Seria cerceamento injusto e desleal, em razão de ordem 
publica, em menoswezo á apregoada igualdade, de irndivi
duos nas mesmas condições, impondo-se, deste modo, p!:ova
ção de direito a quem po sa exercel-o: em beneficjo, apenas 
de pequena maioria. 

T.ornemos, significativamente, sem quebra da uniformi
dade de regulamento, aberta e franca a parla da cor re t:lgem 
de ·seg·uros "manifestação da ?:ndustria humana que o legis
lador restringindo viola a libe_rdadJe de trabalho (Martinez) á 
todos os bravos trabalhadores, que, em luta incrente e ingloria, 
vivem de porta em porta, baíendo-.se pela previdencia e pelo 
amparo da familia , pela segurança dos bens e da p roprie
dade, pela graant ia do futuro e do lares. Larc , hoj e. abas
tados felizes, amanhã tal ez, pobre e de truido , pela cruel
dade fria do Destino. 

A creação dos cartorio de corretore de eo-uro~ . ~ob o 
ponto de vi ta juridico, seria verdadeirament aberrativ:i, sem 
fundamento na doutrina e sem base nas no~ . a neee:-~idades 
sociaes . 

ão e 11rns pód amparar aos corretore · de fundos r: 11-
blico , qu exercem funcção social, lidando com gran je.3 in
teres es, interes e que affectam. directamente. a :-olidei; e a 
estabilidade do crectitf' public:1 No entanto mesmo este , não 
foram creacto~, em grande oppo ição como evidencia, dos 
discursos pronunciado no Senado Bra ileiro, pelo parlamen -
tares João B arbalho e José Oiticica. 

Em sessão de 4 de dezembro de 1895, dizia, falando aos 
seus pares, o Senador João Barbalho, jurista de a lto bordo : 

"A creação de cm·torios ele fundos publicas, consti
tuindo tlma classe especial, parece-me, tambem, urna 
coisa inte1i1·a.mente estranha. 

VamoB fazer ntre differentes agentes que auxi
liam o de en olvim nto e o exercício das operaçõ s 
commerciae~ uma elas e á parte, com caracter officia!, 
limitando a liberdade commercial e industrial, e- sem 
que haja, realmente, uma vantagem que possa servir 
de justificação p«ra esta cfosse excf}u iva e privüe
giada'' . 

Palavras forte.~ e incisiva , pronunciadas ba quarenLa 
annos, injustas quanto aos cartorios de fundos publicas, mac;, 
perfei tamente adaptadas ao. cartorios de eguro , que, de 
verdade, não offerecem vantagens, que poB am ~ervir de jus
tificação. 

As emendas uumeros tres. quatro e sete, affectam, pelos 
motivos expostos, a final idade da coneLagem de .seguros, es
tabelecendo privilegias, aberrantes <lo bom enso e da bôa 
doutrina. 

Em a emenda n. 1 O, peloB dizeres da justificação, o no
bre collega, Alberto Surek, t ratando das a.gencias e sub· 
agencias, vê-se, dis tinctamcnte, que faz completa confusã<J 
entre agentes e corretores . 

Mostra-.se temeroso de que as agencias e ~ uh-agencia,. 
possam ser creadas, em grande numero, destruindo os obje·· 
tivos do regulamento e fazendo,, pos ivel~en:te1 desle"l .c. ~--: 
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correncias aos correLores. dfl de que afastada do jrnporaU
vos legaes. 

Não ha, em que pese a abalizada op1mao do illust.re cot
lega, tal privilegio, destoante dos bons principias . 

As agencias, como as companhias, estão sujeitas, intei
ramente, aos determinativos da lei. Funda-se, aquelle l'e
ceio, em erro de interpretação ou em confusão doutrinaria, 
entre as- figuras bem diver as, dentro do campo juridico ou 
philo ophico, do agente e do corretor. 

Agente "é o p1·ocurador de negocio de outrem, rep1·esen
tante de qualquer empresa ou companhia'', exemplificando 
"Agente de conipanhia de seguros" (Dice. Lingua Portu-
gueza - Moraes da Silva) . -

Corretor "é o que intervem em algum neg.ocio, nas com
pras e vendas de mercadoria , de fundos, de segit,1·os, etc. 
_( Dice. Língua Portugueza - Moraes da Silva). 

Ag.ente é -0 mandataria da companhia. Tem poderes, 
dentro da procuração de represental-a no contracto, do qual 
faz parte integrante. A companhia por elle responde nad 
violações das leis e regulamentos. "Realizam contractos, re
cebem e fazem pagamentos, por conta dellati, e em 1·eg1·a po
dem estar em Juizo em -nome das mesmas, sendo estas (as 
companhias) Te·sponsaveis, dent1·0 do mandato" - (Stoll ~ 
Do seguro contra fogo - pag. 95) • 

05 corretores, ao contrario, são simples intermediarias, 
sem funcção real no contracto e sem responsabilidade na sm» 
execução. Verdadeiros mediadores, appro:x:imam as parteL9, 
segurados e seguradores, que realizam o contracto, indepen
dente de ua pe sôa. Não fazem parte e não têm responsa~ 
bilidacle na perfeita execução das clausulas contractuaes, 
Respondem, apenas, pelo dolo, negligencia ou imprudencif.I. 
nos actos relativ-0s á angariação dos seguros. 

"O corretor não é ma.is que o individuo que intervem 
entre duas ou mais pessôas com o fim de auxilial-as na rea
lização de contractos e, jámais, perde, em qualquer contra
cto, a sua expressão pes·t:oal, a sua per. analidade." (Supino 
- Dir. Com., pag. 66). 

O agente mesmo ultrapaSBando ns instrucções, por seus 
actos, o .segurador, como mandante, supportará as consequen
cias do abuso do mandato, pois "en ?·egle générale une c.om
pagnie ne peut désavouer son agent, et elfo est obligée de su
bi?' toutes Z.es conséquences des actes q1i'ü a faits en son nom." 
.(Lalande - cit. por Stoll, pag . 98) . 

As companhias sobre os corretores não têm autoridade, 
nem lhes podem prohibir o exercício da profissho, ao p~s o 
que, sobre os agentes, simples mandatarias, podem afastal-os 
cassando-lhes o instrumento do mandato. 

Em synthese: o agente é o instrumento jurídico do con
tracto e o corretor "o instnt,mento material da c.onvenção'', 
na pbrase expressiva de Vidari. 

Relativamente á.s emendas ns. 5 e 13, a primeira de 
Alberto Surek e a ultima de Vicente Galliez, que defendem e 
exigem a fiança como indispensavel para effecLiva cobranç~, 
das penalidades em que possam incorrer os corretores, fac.o 
m inhas as exhautivas razõe1s apresentadas pelo Syn~icaLd 
de Seguradore.s, em memorial de 11 de junho corrente, apre
sentadq a .esta Commi.ssão. · 

... 
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Poderemos acoeitar as emenda. n. 8, de Alberto Surek, 
14 e 15 de Vicente Galliez, por melhor redigida:S, e~clare
cendo detalhes da ma tet ia em clahete. 

Cabe-nos, tambem, acceitar as Buggestõe.s do Syndicato 
de Seguradores, pedindo ns a.ccrescimos, jurídico , e, de facto, 
indispensaveis ao art. 2º - as palavras "ou pessôa jurídica" 
e, no artigo 6°, letra d - "falsificação extornão, apropriação 
indebita, incendio ou naufrag·io doloso". 

Ao terminar estas considerações, tendo que me afastar 
desta douta commü:1São, por ter cheg·ado a esta cidade o meu 
nobre colleg-a Altamirando Requião, seu membro effectivo, 
agredeço, penhorado, as multipla.s distincçõ-es recebidas do& 
nobres compa.nheiros e faço sincero appello para que pro.: 
. igam nos debates. em torno á reg·ulamentação da profis ão 
de corretor de seguros, dentro da bôa -doutrina. organizando 
obra perfeita e duradoura. 

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1935. - Raphael Cincitrá, 
RelaLor. 

Ao termina.r, o Sr. Salgado Filho pede a in erção em 
acta de um voto de agradecimento e louvor ao Relator que 
tão brilhantemente substituiu o Sr. Altamirando Requião . 
O Sr. Pre~ictente declara que a presente proposta é de tai 
natureza que não tem duvida em con icleral-a unanim emente 
approvada pelos seus companheiros. A Commissão deliberou 
publicar no final, de.sta acta o memorial apresentado peta 
8ndicato dos Empregados em Seguros -do Districto Federa.!. 
A seguir o Er. Odon Bezerra pede a convocação de uma 
essão extraordinaria para amanhã, afim de ter inicio o 

debate da questão dos salarios minimos, sendo marcada uma 
reunião para á 14. horas no 4º andar. O Sr. Pres idente, 
ao levantar os trabalho , communica que está presente uma 
commissão de ferrovia.rios que veio fazer uma visita de cor
tezia e convida seus collegas para recebel-a. _,_ Commi sã-0 
de Ferrovia.rios entregou ao Srs. Deputados a publicação 
d.e folhetos, contendo memorias em que pleiteiam a reforma 
da lei dfüs caixas de pensões e aposentadoria.s. 

PUBLICAÇõE AUTORIZADAS 

EME DAS AO SUBSTITUTIVO DO PRO.JECTO N. 52, DE 1935, QüE 
REGULAMENTA O EXERCIOIO DA PROFISSÃO DE CORRETORES DE 
SEGUROS 

N. 25 

Suhstitua-se a emenda e 1'.mppr ima-se o al't. 1 º, pelo se
s·uinte: 

"Regulamenta a profissão de corretol' íle seguro.~''. 

Justificação 

Parece-nos que se compadece com melhor technica le
gisla tiva, supprimir o art. i º - que é a denominação da l ' L 
- a qual .se casa, antes, na ementa, como a emenda propõe. 

Sala das Commi ões. em 18 de julho de i935. - Laerte 
Setubal. ••• -: .J.r 
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N. 26 

Redija-se, assim, o art .. 4º, letra a) - "Prova de ser m·aio1~ 
de 18 anno " 

htst-ificação 

Não vemos nenhum in0onveniente em fazer corretor de 
seguros a um rapaz de i8 annos, que póde ser commerciante, 
póde i.Ser eleitor, póde se emancip _~r, etc. Poderá tambem tra
balhar em corretagem. 

Sala das Gommissões, em 18 d.e julho de i935. - La
e·rte Setubal . 

N. 27 

Art. 5º. letra a) - ....:upprima- e a palavra "fazer". 

Justificação 

Muda-se a redacção do dispositivo, sem se alterar o sen
tido. 

Sala da . Comrnissões, em 18 de julho de 1935. - Laerte 
Setu bal. 

N. 28 

Art. 6.º, letra d) - Supprima-se a palavra "indi vi-duo~' e 
accrescente-se: - extorsão, lenocicio, falsificacão, apt'opria
câo indebita, incendio ou naufragio doloso. 

Justificação 

A suppre.ssão no prejudica o sentido do disposiLiYo e 
melhora a redacção; o accrescimo desenvolve a idéa morali
zadora da 1 i. 

Sala das Commissões, em -18 de julho de 1935. - Laerte 
Setubal. 

N . 29 

Art. 8.º, letra a) - Redija- e: agir com maximo es!}ru
pulo nas suas funcções, prestando com clareza e sinceridride 
todas as inf armações pedidas, quer pelo proponenLe sega

rado, quer pela compa1thia. seguradora"'. 

Justificacão 

O texto da emenda conserva o .sentido do artigo emen
dado, porém, pareceu-nos mais precisa a red1.cção. 

Sala da Commissões, em i8 de julho de __1935. LaeTte 
Setubal. 

N. 30 

Art. 8.º. letra l) Supprlma-se. 

Justificaçüo 

A letra a êlo mesmo artigo preYê a hypothe~e . 
Sala da ~ Commissões, em '18 rle julho de 1935. - Laerte 

Setubat. 
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N. 31 

Art. 8.P, letra m) SubsLilua- se: 100- 000 por 20.000. 

Justificação 

E ' demasiaao o emolumento de 100 000 e tabelec1do no 
projecto. Expedição de titulo de habilitação para um lraba
lhador devia ser sempre gTatu1La, nunca fonte de renda para 
o Estado. Não podendo ser gratuito, o emolumento deve ~: er 
o minimo possivel. 

ala das Commi sõe~, em 18 de julho de i 935. - Laerte 
Setubal. . l 

N. 32 

Art. 9.º - paragrapho unico: Supprima-se. 

Justificação 

Regulada a profissão de corretor, a elles, somente a elle.s, 
compete realizar o contracto de eguros. A excepção creada 
pelo paragrapho unico do art. 9.º inu tiliza inteiramen te este 
regulame?J.to que eria illud1Jo pela apre 'enLação da pro
posta de seguros di?'ectamente á Companhia. 

Sala das Commi sõe , em 18 de julho Je 1935. - Laerte 
Setubal. 

N. 33 

Art. 10. Supprimam-se as expressões: ·'exceLJCão das 
mencionadas no paragrapho. unico do art. 9.º", e os paren
thesis. 

Justificação 

Se approvada a emenda 10, não ha mais logar para estas 
expr essões, no art. 1 O. 

Sala das Gommi ·sões 18 d0 julho de 1935. - Lae1·te 
Setubal. 

N. 34 

Art. 11 - letra e - Substitua-se a palavra " interessan
tes" por "interessadas". 

Justificação 

Melhora a redacção. 
Sala das Commi sõe , 18 de julho de 1935. - Laerte 

Setubal. 
N. 35 

Art. 13. Conserve-se o artigo, mas substitua-se a multa 
para "de 500 .000 a 2:000$000" . 

Justificação 

A multa m nor é sufficient.e . 
Sala das Commissõe . 18 de julho àe 1935. 

Setubal. · 

Pr~j ecto n. 177 - Fls. 3 

T.ae1·te 



.MEMORIAL DO SYNDICA'ro DOS EMPREGADOS EM SEGUROS DO DIS
TRICTO FEDEl-lAL 

Exm o. Sr . P residenLe da Com1missão de Legislação 
Social: 

O Syndicat0 ào ~ Empregados em Seguros, com séd~ ne. t,n 
Cap iLal, á l'ua Buenos _ :r · n . HJ 3º andar, pede venia para 
dirigir-se a es.sa il u.sLrada C01111ni são parlameutar para, 
mais uma yez aLra és da sua pala ra de defensor da nu
merJsa e laboriosa elas e de emvregados em seguros, fazer~ 
se porta-voz dos direiLos doci se us innurneros associados, de 
vez que se agit:i no seio dessa Cornmissão a questão da 
Regulunientuçüo da profissão de correto1·es de seguros, ques
tão ê - a qu e vem preoccupando o aimbiente egurad'o desde o 
adYeolo do :.1-uYernu Provisorio insLiLUldo pela rllvol uçãt> de 
ouLunro de 1930 . 

Mais de uma \ ez teve este synd icato opportunidade de 
dem0nsLrar aos pucleres publ icas o vinculo inde level ex isLente 
enLr~ [, profissão de correLor de seguros e c.s empregados em 
companhia -' egurauoras; mais rle urna vez ecita urgani
zação de classe demo11 -1 rou ao poder publico que o emprs~ 
gado Pm segurns, na sua orbitn ele aeçãL, Linha como uma 
das 0brigaç:ões Iundamen t.aes a angariação de seguros que 
contrilJue µura uma situação fi nanc eir·a ·rnclhol', uma vez que 
tinha. co rno Leün, obriga _:ão de ?.e lar }Jeios ínLeresses das em .. 
presa's onde dedicam a sua actividade. Como, porém, pode
riam os empregados em seguro con ~ eguir formar o que se 
denomina ·'uma carteiar de ·eguros ?" 

Aproveitando os ~c us momentos de folga, u ando das 
sua8 amizades, pondo em jogo a erficierwia das ~uas rela
ções pessoaes e i Lo - é claro - sómente nos mome ntos em 
que os seus affazcres pe1'lmil.Liarr, e permittem uma activi
dade affin á suas occnpaç:õe-s qu c·Lidianas . 

Já teYe esta as ociaç:ão de classe opporl unidad de pro
var Junto ao Mini. teria cio Trabalho. Industria e Commercio 
que, antes da exi-:(encia elos chamado- agentes de ~eguros -
que E: Ó cx:L Liam como e!crnt1llr1'8 di~ propaganda das socieda
des seguradora·" - aos empregados competia a tarefa da an
gariarifo de seguros. un ica e ex:clusiYamentc . 

Dentro clest.e principio. é enorme. o numero <ie empre
gad ~ que po. ::uem carLiras ele seguros proprias, feitas com 
o .se 1 e ·forco prs~nnl. lo11ví1Yrl p1)r todos o~ r>l'inrinio e 
qu0 .-se veriam. dfl 11m morncnt o pnra outro, (?\111 situação affli
cLiva, .se a prPtens fi.o cios corretores, ronsoanLe os <iesejos 
do s._vnrlic<1to Profission al dos Corretores de Seguros fosse 
consubstanric1da em lPi . 

O Legi-t' lativ0 Brnc:il~iro não póde dc~curar-se dos inte
res es Jeg-il imos da, elas. es trabalhi.;:;tnc:.: os emprezacfos em 
~egutos jnfra-ram uma rollecliYiclacle nr<iPira P t.ra l alharlora. 
que contrihue efficnmrntc cPm um contingente apreciavel 
para a gnrnrlr.za econnmica cio Brasil; trabalh anrlo mm 
cpss111 . dP c:n l a ~01. nara a1warinr os meios dP nmn ~11h~ is-

tencia honPsfo nfín nncJP r.m hPnPfi".in 1it" uma r,olJPctivirl:ide 
,be:n !Ylrnor. ver o :--P1.1 .c:; d_irPito po_ terg~rlo . àíPeito e es que 
ex1stirnrn rl0.:::fip n:e; nrrn1P rn~ pa,-:.c:;o da mdtL tria de eguros no 
scennrin Pronnmirn hrn-=il0irn. 

Oc:. Pm11r00-1rJ-: 0m c:0g-11 rn.-:. nrinirln:::: 0'1-: rnn1ff1ic:c:. i'í0s 
originarias dos ..seguros que conseguem com grande esforço, 
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ficariam em situação inferi.ar á que desfrucbm; não :Se obje
cte que a melhoria seria fata l cm seus ordenado porque seria 
nma utopia enorme ! Que inlere ·l ... e teriam a companhias de se
guro ~ em aug-metar os ordenados de eu~ empregados se a 
renda continuaria n. ser a mesma, se o serviço conLinuaria na · 
mesma situacão? Adviriam resultados economicos para as em
presas de seguros com a projectarla regulamentação da pro
fis ~ão rlo corr tore de :S guros ? A.s commi õe que estão 
sendo pag·a.c:: ao. seu:; empregados pe1a collocação de risco::; 
desceriam de valor se pagas ao corretor? 

Logicamente permaneceria a mesma siLuação para as com
r·anhias de seguros : por con. eguinte, os empreg·ados em eguro 
fambem iriam continuar a suµ sorte, sem uma melhoria, antes 
pelo ronlrario, com o corte doloroso de urna fonte de renda 
que amenisava a sua situação economica regularmente, de
pendenle, é facto, da sua aí..iL1vidade exLei·na . 

Como elemento technico de ligaç5.o entre segurados e se
guracloi·e.s, ninguem melhor que o .proprio empregado; conhe
cedor profundo da indu.slria em que moureja, sabedor, mai-s 
do que qualquer ouLro das nece ' sidide.s internas da15 empre ·as, 
~:ena, com a autoridade moral de quo se reveste de :Securitario, 
um optimo technico paea propagar e diffundir o in tituto 
de ::ieguro que - digamos de pac·:;agcm - ainda e Lá inci
p_ienLe entre nós - tendo-. e eq:i_ vi ta o de.sen volvimento eco-. 
Lomico que vimos Lendo ne6tes ulLimos annos . 

U SyndicaLo cio Empregado.-:; ~m Seguros, não é contra a 
regulamentação da proJi ~ n.o de corretores de seguros; apenas, 
olhando a si Luação do seu associciaoo ou n:io, Lendo em vista 
os .sagrados inLeresses da numerosa ela se que representa, 
vem chamar a atLenr.ão da illudracla Commi são de Legislação 
Social da Camara dos DepuLado.3, para esse problema que lhe 
vem preoccupando desde longa data . · 

O proprio Syndi-cato de Segueadores do Rio de Jan :i 'f.l, 
que é o org·ão representaLi o dos empregadore·~ , não .se m c, ;1«.>. 
contrario ao principio de que ao empregado em seguros 1-<..,H 

bem assiste o direito de auferir vantagem; que são propor
cionadas aos agentes e aos empeeg:idos, em igualdade de con
dições. 

E' bem differ nt.e a profj ~ -·ão de corretor de seguro~ das 
do.3 demais corrcLoL'et:i ! Não ha, por certo, um teemo de com
paraçüo enLre ella e a dos demais, porque os caracteristicos 
f:ão bem Lliver.::ios. 

PorLanto, , rs. Dcpu~ado~, o Syndicato dos Empregados 
em Seguros vem apenas soliciLar que, no auLe- projec.to em 
discrn; , ão seja enquadi·ada uma dispo ição quelquer, onde 
convenha, que ampare, com o favor leg·al, o que até enLão tem 
sido um dil'eito incontestavel. 

Se é certo que cm ma teria commercin l o uso faz lei, os 
empregados em tScguros ndquiriraIY, um clireiLo que se não 
pode di · cuLir porque a "ua fnncção ele inte rnrnd iario entre 
Eeguraclos e , egm'Jdorcs exi lc a ~ primordios da industria 
de seguros no Brasil, sendo até os primeiros iniciadores dcsGa 
modalidade de activiclade mercantil. 

Com a neccs. a r ia li cença , o yndicato dos Empregados 
em Seguro~ solicita a V . Ex. como illn trar.lG pre~irlrnte da 
Commissã.o de Legislarão Social da Gamara dos Deputados que~ 
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bastaria um a .s imples disp es;ç;i(LJ, como a que .segue, para am
parar def'init.ivamenlc os c1:rnitu:; n11rnaçados dos empregos em 
seguro~ : 

Art. _\ o · empregado · em <Seguro.:; fie.um a eguradu.:> 
as me ma regalias vantagens concedidas rios corretor es, -
ou o que melhor aprouve se á Commissão, dentro do principio 
~~dopt.::tdo polos seus companheiros. 

Ne:S tes termos p. Justiça. 

Rio, 15 de julho de· 1935. - P elo Syndicato do.s Empre
gados em Seguros do Distric to Federal, Antonio Rocha, pre
sidente . 
~ ' 1 

~- ; 
t • • • . I 

EMEi DAS O SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 52, DE i 935, QUE AU
TORIZ O PODER EXECUTIVO A REGULAME_ TAR A PRl()FISS.~O 
DO CORRETOR DE SEGUROS, APRESENTADAS PELOS DEPUTADOS 
ALB ERTO SUREK E VICEN T E GALLIEZ, E PELO "SYNDICATO DOS 
SEGURADORES DO RIO DE JANEIRO,, 

N. 1 

Art. 2.º Redija-se ai.5sirn: 

" O corretor de seguros é o intermediaria legalmente habi
litado a rea lizar quae ·quer contractos de seguros admittidos 
pela legislação vig·enle, entre as empresa seguradoras e o 
publico em gera l". 

J ust·if'icaçüo 

A funcção do corretor não é simplesmente de angaria
dor de proposta, funcção para a. qual nenhuma habilitação se 
tornava nece:::saria, mas sim um elaborador de contracto d2 
seguros com a responsabilida·de de inspecção elo risco para 
minutar o mesmo contracto . 

Sal a ela.:; CoínmitSsões, ·11 de julho de 1935. - Albe1'to 
Surre/e. 

N. 2 
Letra d do art,. 4º, supprima-se: 

htst-ificação 

li presente suppressão é apoiada na j uslificação feita ·1 

emenda do Rrt. 16. 

A alinea d do ai·t . Gº :nbsL1tuc com maior cfficiencia <!. 
rccornmendação ela companhia de .- eguro . 

•. .'ala das Uornmi.ssõe,<;:. 11 de julho de 1 Y35. - Albe1•to 
S'u1·e 1c. 

N. 3 

Art. .t" Accre.scentc-se a este arUgo mais uma letra e, 
assim redigida : 

Letra e, attestado elo corr elor sob cuja responsabilidade 
tenha trabalhado o candidato, devidamente referendado pelo 
syndicato de classe, provando ter o mesmo exerc1do o cargo 
d preposto de conetor no minimo ha dois annos. 
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Justificação 

A justincaçao do accrescimo dessa letra está f.eita na 
emenda que manda crear os car.gos de pr.epostos ·e a-djuncto.s 
de corretores. 

Sala da s Commissões, 11 de julho de 1935. - Alberto 
S'l.trek. 

N 4 

Dos ptepostos e adju nç_tos 

Art . O corretor d e vegur os p oderá ter um preposto quo 
será eu ub tituto legal no eus impedimento e terão tan
to adjuncto q uanto nece ario a exPrcicio da ua acti
Yidade, sendo de idamente regi ~ trado no Departamento N:i
cional de , eguro Privados e Capi Lalização . 

Art. A escolha dos prepa. tos cl.'á feita p elo:- . corrclorcs 
dentre ol'j s us adjun ctos mais ant ig0 · e do ma iores capaci
dades . 

Paragrapho unico . Não tendo o oir tor acljnncto a c.::
colha rccah irá dentre o;:; iq3criptos no Departamen to . ·n io
na l de .~egu ros P rivado~ e Ca1 ita lizaçfto . 

Art. O.· preposto. ~ ncl junc lo ... fica1·5o automaticanicnt. 
suspenso rl o exe.rc icio de suas funcçõ •s ·em pr e que (• ~ p cm 
t:rneamente ou p or qualquer mot ivo cleixar_.,m de tral allrn1: 
com o corretor que os Vver tomado a eu i·viço . 

.Art . o ~ prepo tos clccorriclo dai anno no exercici do 
cargo poderão requerer o ~·eu titulo de nomear:ão d correi or 
de :-::eguro~, juntando além dos documento.:: ex igido no art.ig·o 
Liº desLe decreto mais o attestado do conet r , a. qu e l nha 
servido provando essa exigencia. 

Justif icação 

E' de lodo indispe n"avel a creação do quadro de prcpo2-
to. e adjunctos afim de . e fo rmar m oo futu ro· corr tore~, 
uma vez qu , n ão tendo nós escolas para a. s ua lrnbil itaçfw, 
.s ó com a pr atica ~·dquirida com um pr ofi ss ional, con1Seguir
~c-ha a f'ormação de nov os corretores . 

Sala das Commissões 11 de julho de 1935 . - Albe1·to 
~n1'ek. 

N. ·5 

.Art. 5.º Accrescentnr ma is uma. leLra e, assim rcdi <>-ida : 
"Pre lar nma fianca de 5 : ooo ~· ooo m moeda corr ntc 

ou apolice da divida publica depo itada na repartição com
petente, para garantia da penalidade c-0nst.ante no artig·o 
13 do .nb Lit.utivo. 

Justificação 

Concedida pela letra cl do arL. 8º ao con·etor a facul
cludo de ffectuar cobranças, e ca.ssando o art. 13 o Litu lo 
do conetol' que n~o pl'cstc contas irnm dintas dac mc .. mas 
cobrança~, é indi ·p en aYcl a existencia la fiança, afim dP
.ser applicada a l'espectiva p nulidade. Do contrario, orno ~e 
cobrariam ns referidas multas? 

Sala das Commiesões. 11 de julho d . ·1935. - 41lbe1·to 
S1t.rek. 
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N. 5 

· N . 1 do art . 7º, modifique a redacção para: 
'Hedigir as propostas de seguros depois da re.spectiva 

inspecção dos riscos, de todas as moc:i'alidade.s em que esti
' erem as companhias seguradoras autorizadas a operar no 
Paiz." 

Justificação 

O corretor, colmo já foi justificado na emenda do ar
tigo 2º, deve red1gir as propostas dos seguros depois da res
pectiva inspec ão, po1s é abido que sem e~aa inspecção, para 
a de ida taxação, não existe ·~eguro. 

Sala das Commissões, 11 de julho de 1035. - Alberto 
S'l.lrek. 

N. 7 

Art. 7.º Accrescentem-se a esse artigo mais dois numeras 
5 e 6 - a sim redigido : 

5.º Ter a seu serviço um preposto e os adjuncto.s que 
necessitar nos termo.s do artigo deste decreto . 

6.º Receber as differenc::as de commissões que occorram 
com as alterações do· premias de seguros d'os quaes tenha 
sido o corretor. · 

Justificação 

O n. 5, se justifica em virtude da emenda creando ois 
cargos de prepostos e adjunctos com a !'espectiva justifi
cação. 

O n . 6, se justifica pelo facto de haver o relator deter
minado na let.ra h do art. 8º (Deveres do corretor) a resti
tuição d'as differenças de cot~nm1ssõc.s com as alteraçõe~ do.s 
premias, é lici to . portanto, que recebam elles quando as mes
mas alterações forem para mais. 

Sala das Commi sões, 11 de julho de 1935. - Albe1'to 
Surek. 

N. 8 

Art . 8°, letra s, .substitua-se a redacção. 

"Rc pcital' as tar ifa.s de premias e o critcrio adaptado 
par& a r edaccão das propostas." 

Justificação 

O corretor só podendo receber corretagens corno deter
mina a lctrq. i do sllbstiLutivo, não se justifica, tendo em 
Yi sta sua elas ificação corno trabalhadores em conta pro
pria, "rc 'p eitar o criLerio adaptado pela companhia pa1·a a 
qual f?'ltb alha" . Não Lendo o corretor outra remuneração além 
d;: corretagens trabalhará. indislinctamente para todas as 



colmpnhias. Deverão elles, sim, respeitar as tarifas ado ... 
ptadas. 

Sala das Commissões, 11 de julho de 1935. - Alúerto 
Str.re/c. 

N. 9 

Art. 9º. paragrapho unico, accrescente- se no seu final: 
- "ficando, porém, a.s companhias obrigadas a rernetter 

a~ mesmas propostas a um corretor para a devida inspe
cção e apposição do sello a que .se refere o arL. 15 deste 
decreto 1' . 

Justificação 

Não póde haver seguro sem intervenção de terceiros, 
por isso que sendo o segurado leigo no assurnpt.o não tie vão 
louvar as companhias nas suas declarações para acceitarem 
a responsabilidade do seguro, cuja taxação depende da in
specção do risco par3 a sua devida classificação, que só po
derá oer feita por mt.errrn~dio de pessoa habilitada com reg
ponsabili dades defi ni das, no caso, o corretor. O desres peito 
dr.stc-t norma traria o absurdo de expor-se o proprio segurado 
~ grande prejuizo.s em ca o de sinistro, na hora de exigir 
o -cumi;:.riment.o do contracto quando iria allegar a cc1mpa · 
nhia a má classificação do ri co furtando- e ao pagamento 
da indemniza('ão sob a al legação de dólo por parte do segu
rado. E o sello de previ.dencia creado pelo arL 15 quem o 
appunha? 

Sala das Commissões, 11 de julho de 1935. - .4.lberto 
Surek. 

N. 10 

Art. 14. Redija-se da seguinte fórma : 

"Não estão comprehendiàas nesta lei as agencias e sub
agencias de companhias seguradoras em localidades onde 
não existam organizaçõe syndicaes de corretorP,a, mesmo 
que não emit.tam apolices, mas desde quo aja1m em nome 
dell a6 . 

Justificação 

A prevalecer este artigo, tornar-se-ia inocun a presente 
regu lamen Lação por destruir tocfo o seu objectivo . Isenta5 
as agencié\s e sub- ag ncias da presente. Jei. de ixar ia a mesma 
de Lor applicar:üoe por i . so qne. cada companhia rle segnro 
para se furtar no cumprim ento da sua:S dispo~ições, abri

,ria tantas ag·encias ~ -;ub-ng-cncias rpwntas ~nt.<'nde.,sPm. o 
quo n propria lei não p dcrá perm ittir. Devemos ter em 
conta o q11P fo j díLo sobre o ~rttgo 9". 

Alrm dPsse inconveniPnt8. ha um antro de mais graves 
cons .~qtwncrns; - os cnrretorP.:- sPntir-se-iam estim ulados a 
fazer ui:na prop;:ig-:rnrfa contrari:-t n essas agencia e snb
agenci::is. pelo fnrtr· dP ní'io tPrem garantirlo o producto do 
seu trablho. com a exc1ns5o das mP~mas d::i garantia qiie a 
presente lei nrocnra cnnferir ao corretor. E o que surgiria 
dessa campanha natural? 

Sala das Commi.ssões, 11 de julho de 1935. - Alberto 
Surek. 
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N. H 

Disposições trans itarias 

Art. 16. Redija-se da seguinte fór ma: 
\ 

' "O corretore. de eO'uros que e tiverem · ndica1iz:i.dos 
até a data da publicação da pre ente lei, poderão requerer 
o -seu titulo rl e habilitação perante o Der 1artamen to Nacional 
do Srf?'uros Pr ivado e Capita lização." 

E. te artigo como foi redigiclo não é acceHavel, pois n 
nclual lei de arc idrntes do trabalho provou o in ro nvenien to 
da. companhias eg-uradora atte tarem a (jnalidade dr 1'or
rrlor de se~uro.:-. tan o a.e:: im que o 1ini..c::tro do rTaJ1aJho 
nttendenrio n. innnmPra rPclaméli,:Ões. foi forçado a haixar· 
in~lrurrõP ca:-::ando á:: companhia e e direito . Ev-n .. in
t'lrncçõe . r arh::im 1ublicacla no Dinn·o Offirinl rle 25 de ju
nho ce 1935 . Prrmiltido á companhiac:: o rlirrito de certif1-
r::i r qnrm ~r .ia corretor leremo .. al m do ahsnrdo de. um rm
D r · ,, z; rfo n 1 t P ~ 1 ar n ri r o f i ... , ::i o ri P 11 m L r aba ! h :i cl n r por e o n 1 a 
r;l'npria . rnmn P. o r nrrri ! or. o g-rnvP ri sr n qnP já foi a II 0 ·arlo 
él S . Ex. n 1·nistro rln Tr:-ib:-tlho d at!e.c:: larem a r 1rori~ -= iín a 
qi1rm f'ff0r! ív:imrinf P não a exerce. P is . o para rontin11arcm 
a rPrPber o. prO\Píl o.e:: de do·~ on tres sPg 1ro que 'J ·'"U~ 
proprio... emprpa-nrloc: e direclorPc::. m:rntenham na mesmn 
cnmranhia . O Pxerc·cio ria profis, ão . 6 · e ve1'ifica auando 
deJl;:i 'f' aufrrr o. provento QllP man trnhnm o profi.~ . ional, 

L 1 o n~o . r rlará rom quPm não te.nh a um numero de se
guros capaz de nrovPr a sna man utenção . O certificado a 
que 1Se referP este art.igo só pod erá srr pas~arlo r 1elo ~yníll
ca to de classe. cu.ias e.c::tatu!os e.xig-Rm o exercicio exclusivo 
da profif:,c::ão por doi s annos no minimo. 

Sala das Commi sões 11 de julho de 1935. - Alberto 
Surek. 

Copia do Diario Official de 2~ de junho de 1935. 

Mini . terio do Trab::ilho. Industria e Commercio - Di
rectoria Geral de Expediente - Prime.ira Secção. 

Expediente do Sr. Ministro 

Dia 21 de junho de 1935 

Procec:sos despachados: 

S ndicato Profi sional do Corretore de RPgnro , prn-'" 
e so r elath o â re:r ificarão tiél s carfriras profic:. ionnc~ do~ 
corretore dr .c:; egnros . (D. G. E. 6 . Gi't-935) . - De accor
do. O rJpsparllo se refrrr ao rrnrPrer da Proc1ir8rlori:i. :iss im 
concrbirlo: "Dir. n R:vndicato Prnfisc:;inn:-il noc:; Corrrtorrs do 
Sr_g-uro ou r o 8P.1'viro cl r Trl rn 1 i rir él r f o P ro'fi.c:si on a l cs 1 á ljro
ced Pn no á rrrtifir::ir5o dr "prnfi~~õec: pn a a ele corrPtor dP, 
~ ef!nro.c: '. facto ::: anr rnnstit 1f' a anm1llarão do qu0 P~tn
belece o rlr.rrPfo n. 24 . 637. ic:$n nnraur c::ómente ~o ~orreto
rr habililarlo. com a rP.c::nrrtiva carf eirag profis~irmae.s 
poderão er pagas as commksõe de . eguros feitos . Escla-
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rece aind•a que o art igo 8::> do r egulamento (d ereto nu
mero 85, d~ 14 de mnr<:o do cor r ente anno) proh ibe q11e ~ej a 
feilo ao_ ·egnrados o pagamento de commi.-.,õP.s e cte··conto 
e que para burlarem tae determinaçõe e tão rectifícando 
a profis -ão dos seu empregado para a de corretor ele. e
cruro. . _ fls . 3 encontra- e a informaç-ão do 'r . !Jp1~l'Ín
t endente do Serviço d Identificação Profis~ i ona l , que diz t:e r 
p ro ceclcnL a r eclamação do yndicato Peofi ·siona l clo.s Co r r e.
tores el e Segur os, esclarecendo mesmo nfi o ser r.1oss ivel neg·ar 
a sua vel'a cidade. por i so que um grn nrl c nnmero dfl e.m
pregados el e ociedades de eg-ur os ,i lentif'icado~ como l' ffi 
preo-ado~ dP commercio e auxili ar e- de c~·cr1ptor10 e.sLãü pe
din r! o rectificaç;iio da~ ua- carteirn s facto C$- que tem 
ido 1 ·ado a effcito, 'com o rilJOio tl1•cfrl i rlo das comprmhios 

de seg1cros" . . ·o ('ª'º· o que nfio 1~ p n.-.::::1\···' é q11 !P.'1 <'inp ·p _ 

gano do cornrnercio po ~a rlP"ernpenh ;\r 11 11 :a funr('iio. umn 
vez qnp c:fó sujeito ao rPgimP rl a ~· ni[ o hr;nt. rl~ ti" bn.ho . 
~P. cnmo snlicntn o Sr . , uperinlendnnt . níi.o ~ãn ,- 0 ~· rlacle1 -
ra 0 "car0cem cl uma npr eria~ão nwlhor" n. rl 0clarnc:1P::i 
rJnrlns 1 ·r ~i. romp:::in h ir1s dr · r2·uro,~ . ,·ivnm nte inlcre ~~ar!as 
nn "m111! ip1iC'1Ç'ãn rln nnmc.ro d porf::H'lorP ~: e e rr1rlri1·a pro
fi C-:fl, :ir's rlr corrrf ore. de srgnro_ ". rJevr, c:er r1 t'P.rirlo o pr 
rl ido dp fl . . 2 . , .c:,::;im. QUCr no pareCPi' qil fle YerJo ._ 21 .SUS 
pr.n-;-i. rc:sr1 .. rectifirnrôPs, n é ... pr reg 1lnnwnf:-ir1a a p1·ofi:-::-ão 
dr "Orre or. cn.io pr ·do. conforme se Ycrifica a fl . 2. já 
foi enr:lminhnclo nn E-\'mo. r . Mini.si ro. prnrNlcnrlo- -c . nma 
vez r rg-n larla p.c: ~ n nrofhc:;.c:})o. n rP"' isno rlr1s cnrLeiras profi .:
sion nrs .i á r ecti fic ada s . Essa nossa opi nião." 

Sa la das Commissões, 11 de julho de 1935 . - Alberto 
Surek. 

N. 12 

Ao art . 4", accrescente-se on de convier, a segu inte 
letr a: 

·•i:::,PT' hrn si1P iro mlfo ou na ural izado, com r c.t;idencil effo
ctiYa do Paiz, ba ma is de dez annos .,. 

Ju stificação 

Entre o r eqni ::- ito necessar ·os á conces~ão cio lituln de 
hah ·nu1ção de corretor rle segnro dr' r c:er accr0scentada n 
cxi grnc ia rle ser o inte.rp.c:sarlo br::isilcirn mt o o 1 naturali
zado com mai de dez anno~ ele residen ia effecth a no Paiz . 

O rnrrPtor Px0rrr uma profi.:::::::ão e.:: 1rrial cJ alta res
pon _ r1hi1icl:iclc. com nspc.cto de funcção publica . 

E . sa condici'io . .iá 1wrYista para cnr?-"os s mrlhanf.c~. de
vrrá 1 a mhrm ser prrvista no projecto. nüo .c::ó rnra ,,cr g·u~r
ti~d~ a conv0ni0nfr, un iformi rl a rlc com n dcmni. r1 i.s posit ivn::; 
lrp.::irs r m v ip:or snhrr o ex0 rr ieio rlr, nc r~ 1.in cicõr. srm rlh an
f ps rnmo nnr:i PvH :n cru r cs t r:inr.:ri r os ri inch ni'in rlrf ini fiY:t
nwnf 0 rr1r:lir:irlns Jln Pn iz pos.c:::-im exPrrPr o carg-o de eorr·r:tor 
rlr c:rgou 'o.e:. qn~ f'X igp umr1 rlir ri a lirr~rii n mm ri n;'.c:on~ii
zar iin rl n:: 0mr•rP. :g dr seo-uro ~ de qu . tratn o :n·t. 117 da 
Con:· f it11ic:~n F Pri <'rnl. 

~aln ri ns ~ essõe~. 11 de julho de 1935 . - Vicente de 
Paulo Galliez. 
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N . 13 

Accrescente-se ao art . 5º a seguinte letra : 

Ar t. 5º : 

" ... letra e) p r estar peranLe o Departamento Nacional de 
Segu ros Privados e Gap i Laliza\iiiO a !'lall(.;a de 1 U: OOU~ OOU, em 
dinLe iro ou em ap el ice;:; Jeuern es, pal'a garanLia do e.xer c;1cio 
de suas 1 u ucções . " 

Justificação 

E' indispensavel que o projecto preveja uma fiança a 
ser prestada pelo correto r de seg uros per~nLe o Departa
mento 1aciunal de 8egul'os P r i vados e Gai_Jüa li:i::; ação vara 
garantia do exercici o de sua f'unt;ções . 

Os cone tores de merrndor ia:;, de nav io.s e de funàos 
pu blicas vossuem fiança . O mesmo Cl'iLer10 deve sel' aao
ptado no projecto em estuao . 

O"° conetores de segu ro:; estão suj eitos ás penal1dar:i es 
estabelecidas no art . 13 do substituLi o q ue pode atLm gir 
até a quantia de 5 : 0008000 . 

A f'ixar..:ão da fiarn~. a em 1O :000 ·ooo é uma mPdida de 
ind i cutivel nece: idade para a efJecti ,·ação da cobran<;a das 
penaliaades que poryentura forem imposlas . 

Sala das Ses ·ões, 11 de julho de 1935 . - Vicente de 
Paulo Galliez. 

N . 14 

Redija- se da seguin te forma a letr a f) do art. Sº, e o pa
ragraph o m~ico do art . 9. º 

Art. 8º : 
" .. . letra f) não ceder a quem quer qu e seja, no todo ou 

em parte, as commissões a que {jver dire ito. 

Art. 9º: 
"Paragrapho un ico . Ficam exceptuadas des::;a exigenc ia 

as propo tns apresenLadas directamente â6 comnanhia$ pelos 
proprios eg·urado . caso em que serão terminantemente pro
hibidos quaesquer abonos, ae-conlos ou commissões. " 

Justi ficação 

De accordo com o e·spirito dn pro.iecto, a ron cessão, por 
parte das empre~as seguradoras. de commi sões, abonos ou 
-de~ contos, só de\ e er pc:-mitlida quando h ouver intervenção 
de corretor . 

As U:i ,-as qur forem fr\ada offiriaimen te para roher
tura dos di rreren t ·S ri cos devem renresentar o minímo ne
l5essario par~ a realizacão do negocio. Se effect ivamenta 
llonver margem para concessõe~ exc8]1ci onaes. p,:::;sas devPm 
sc-r g:enernliz:::ia'as nfim de q11e o premio rE"pec! ivo tradu za 
o justo p r eço QLie eleve ser exürido pelo risco as-snm ido . 

E' um11 medida moralizad ora qu e tPr{L a melhor reper
cuss:,n p:im a desejadc:t normalizaçüo de.sse. imporLante ram o 
de negocios. 

Sala das Sessões, 11 de julho de 1935. - Vicente de 
Paulo Gallie:. 
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N . 15 

Redija- se da seguinte forma o art . 15 : 
:' ... rt. 15. hi ercado, pela pre ente lei. um sello fixo. es

pecial a·e 1$000, denominado sello de previdencia, que ~erá 
a·pposto ao contracto do seguro, reformas, renovações e pro
rogações dos mesmos, sempre qne os seguros forem reali
vtdos por m termedio de corretores . 

Paragrapho unico. EIS e sello será pago pelo corretor e 
inu Ulizaclo com a sua as.signatura . 

Justificação 

O paragrapbo unico do art. 9º do ub~tJtutivo e tabe
ler.a, acertadamenle, que o~ segura rio têm o d irei to <ie apre
sentar a sua~ propo la direct.amente á: rompanhiav de Ee
guro. , di<:pen-:ando a int rYenção do corretor- . 

E' poi ino·i pPn~::n el que o SP1lo de previdnncia creado 
pP.lo arfil!o 15 incida exrl11 iYamente no negocios em que e 
tenha dado es~a infervenc;ão . 

Sa!a das Se- õe , 11 de julho de 1935. - Vicente ria 
Paulo Gallie:;. 

:"1EMORIAL APRESE:t\TADO PELO "SYKDff!A1'0 DOS SEGURADORES DO 
RIO DE J A~ EIRO 

Ao ill ustre Sr . Pres idente da Commis3ão de Legislar ão 
Soci;:i] da r::irn::ira cios l)pn 11 1arfM 

O pr in cipio m::ds Jogiro para governar a mateT'i a em 
deh-:i t.e e snsritarl'.1 pe1n proir.cto n . 52. dP 29 de maio a'o 
corrente anno. da anloria do il111strP De 11tarlo Fn1nc1~co 
Moura, seria dei"Xar nos nrnrrin.s inc:::titntoc::: serrur:idore, fa
zPr a ~elecção rio se11 cornn a2·encial. No tT'::i to rom a~ pi:-~ 
~f><:1s qu se propõem rnhalhar na ane-ariarã" rlr nrnno~ra 
de secmrns essa entirlade tPrn os Plrrnpnf o ne:->PS<:?.rins ·ao 
jnle:amPnto ele s11a r;-i.na.ridade. mier tPrhn1rn. qu~r rnoral 
1mra o 01e empenho das 1-espectiYai fnncções e por i··o, 
fir:itn mPlhormPnf P hahi1itarl~ a fazer .c::fllPrr~n rnntra
d .nn in-r..s nn niín n~r:-i nc:: spn::: c:pn·i<'n.:; p;;:ti 11l::in~0 ::in11P1-

l c-s q11e se mnn Nt.ram rom aT)tidi'íe e neri::ie~ 011 rP<'n:anrin os 
crue c-p apre. entam ne·pirloc:; dP nn tantoc:; ren11i;;;ito indi·
pcnsn' <>ic::: para o e:xito na rni~.c:ão que lhe confiam a1:: sE> · 
gurarlnT'::is . 

ArimiUindn-se. nor0m. rn.1c (lpve n rec:::sarhmPnte ser rc
~rnhrnenta<i::i a prof's iio rl0 a(l"enr-iarlnr rlr :~e 11T'o. a onen
farí'il) ri sP lhP n':lr nr1n nonPr~ rrq~c:::fir n r:ir:lrter rlP rnono
polio, 011 tn17PT' nnc:; <:(111~ nf8"Pifnc::: . rp<::lrirrnrc:; flllp fOT'ílPm 
o pxprririo rin ::irfivirl rlP r1P acYP.n"Í:lrlnr a0 r-pc-,sivel ~nPnrt~"' a 
:i!v11nc::: ponrn.s privilpgi;:irl nc:::. 011rinrlo ó r r r t.0 nnP nor sna. 
pronrin nntnT'r:>zn. e ínr10le e11R merPre e riPve seT' nmT1l 1'.1da 
0 m:ú no-:c:ivPl nura crne n 6~'11 ronr11rso no dP"Pnvc·1v1-
rr.ento na prPYidPncia ~e fac;.a sentir com toda. a força que 
a·ene pMlt> nrovir . 

A prorlurçiío de se!?'uro~ no Brac:::i1 não s::i onera s~ não 
rnrn i "l fYlp c:n pc: ()T'l'fl Ch~ c:0riprJ~ní'C:: f' nn f)n<Y"lrhrlnl"f'~, 

Ell:ls tem que ir bu car o se':"uro e L o repr"sent~ energia 
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e ~ispend~o.s que s6 os conhecem aquelles que têm organi
zaoo e dir1g1do ser iço de tamanha compiexidade. Diffi
cuitar, portanto, esse serviço, que e ~tá mt1mamente ligado 
com. a prop1'ia existencia das ociedaàes, Sbl'Ia err•J imper
aoavel. 

As~im , attingil'ldo a :producção, como attmge o pr0Jc0to, 
a Sociedades seguradoras se sentem, no dever imperioso 
de fazer um appella á digna Commissão para que considere 
e a feição grave do problema que se estuda, pois que é o 
rne·smo appello. 
seu proprio instincto de conservação que lhes dita esse 

Ontrosim, como não pó de escapar a ninguem, não e.xi" Le, 
nem poderá, exi tir hostilidade aos corretores . Elles são os 
elementos essenciaes da producçã.o e o desejo das socieda
de~ não é, nem póde ser outro, enão ver faci litada a sua 
mi ~iio espinho. a e nobre . 

ne~ejamo pai que o problema seja es~udado, e nisto 
e r ~sume o appcllo que ainda uma vez, fazemos am nome 

ela, ociedades que representamos, com calma , ponder:içã~, 
á luz do::: principias da lechnica dos fructu~ da experien
ci2, de fórrna n e alcançar um ju to termo qne venha €8r-
rir ao d em·oh hnent.o da imlu. tria s2gurnc:ora, onde se 

encontram .;egurndo , corretores e 9e~uradore~. afastando
..:c toda especie de antnO'onismo, qne nflo é e;rendor de va
lores, mas dLsoh·ente e perturbador de activiclades provei
tosas . 

O projecto do honrado parlamentar. Sr. Francisro Mou
ra propõe conceda a Camara ao Poâ'er Executivo a faculrlade 
d~ rRg'ulam entar o exercício da profissão de corretore~. fl.., 
xando, desde logo, como "convenientes" os seguintes pontos: 

1 º, a creaçã o. no territori o nar ional. de quantas junt:.is 
syndicae.f:i de ~eguros se fizerem mistér. firmando as rei::pe
ctivas attrihui .ões. e o modo de serem Pllas constitmclas; 

2º, e. tnbelerimento de r i:rras denf ro d1s quaes fará o 
~rfini. terio do Trabalho. Inó'ustria e Commerr.io. a~ nome.a
ções dos corretore., bem como dos sens ad.iuncto~ f' prepos
to<-, mediante prévia ha ilita0ão. feita documentadamente, 
p~rante a juntas syndicae8. e ainda o~ casos em que pns
c::am "er o. mesmo exonerados 011 ~uspensos; 

3º di criminacão da aftribuicões do. corretores. ad
.iunto.:; e prepo. tos, e e_t ipulará tnnto a fi:t!lça a ser prro
tarla pelo" corretorPs, ananto os emo1nmPntos auP tiverem 
un e ontrn.::: a pagar pelo titulo de nome::icão, os quaes se
rão destinados á ô'ec;pe~as das ,iuntas S\'ndicaes; 

/1º , e tipulnr;Ro da fiança, elos rorretores, o modo peló 
qn~1 el10s ~1 prestarão, e o rstipendio que lh ~s dP.ve caber; 

5'1. e.reação de um selio fixo. especial, dPnomina::lo 
",~Pllo rle Prrvirlencia". qn" será annostn ;:io~ ront.rarto~ de 
c::cguro, . r.efnrrr1ai=: reno,·a('ões r prm'n2·arõe2 dos mrsmos, 
os mm<"~ tPrfio ~ sim cohranr.a fi. calizarla e serão inutili
:.mclo, nelos rorrctor e: .,, 

DPwnnc;t.T'ar-.c::e-(t. f8rilmrntr. rine F:no dr. torln 0m torio 
ineom rnicnt.P a~ b:-tsPs nronosfa." n~r::i a r·r>f!'nlawPntf.l<'no. 

Ddeaação de pndP1·es - Não de conher>p R mnst.rada 
Comrnic;. fio de Legi. la ção SociRl qne a. regnlamentaçãa da 
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1n·ofissão de C01·1·et01·es de Seguros foi ap1·esentallGJ á ass·i
gnatura do Chefe do Gove1·no P1·ovüoriú, mais ou menos, 
nas mesmas bases oru apresentadas no projectG n. 52 e em 
face elas considerações o·e ordem technica que, em longo e 
docurnentado memorial, foram levadas ao conhecimenLo do 
Governo e este não a promulgou! 

E' fóra de duvida que taes considerações p esaram no 
animo do Chefe do Estado que, assim, deixava ao Poder Le
gislativo o estud'o ou a iniciativa em assumpto de tanta ma
gnituàe . 

T emos, portanto, que taes bases já foram estudadas e 
1·ecusada pelo Poder Executivo. 

Adernai , não tendo o Poder Executivo querido regula
mentar a profi!==são de corretores nas bases referid·as, que 
são a sdo projer.to, no periodo dictatorial, nem no regime 
constitucional, tornado qualcp ier iniciativa nesse sentido é 
evidente que ao Poder Legislativo c::ibe votar a lei respe
ctiv:>. e não delegar es ·a attribuição que lhe é propria, ao 
Poder Executivo. 

A delegação de poderes não se justifica. 
Quando iSe justificasse e sa deli::gação de 'POdere , as 

ba.se- apontadas para a rcgulamentac.ão no proj ecto já te
l'iam sido, com fundada s razões, r oeu . acln.s pelos Executivo . 

. Juntas Syndú:aes de Segii1·0 - O Gov2rno Provisorio~ 
p elo decreto n . 24. 78.2 de 14 de julho de 1934. creon i.l 
Departamento Nacional de Seguro::i Privados e Capitaliza
ção, que se acha em pleno funccionarnento. A amplitude de 
suas attribuições, u sua vasta e minuciosa organização ad
ministrativa e technica permittem á a.utoridade publica uma 
rigorosa fLcalização de toda a industria do seguro no Paiz 
(artigo 1 a 5). 

"Tem séde na Capit.al da Republica e acção em toO'o o 
Brasil" (artigo 6º), por meio de suas inspectorias ou cir

cum cripções rcgionaes. 
Qual o motivo relevante e de interesse publico q11e fará 

retirar" desse orgão, já c1'eado por lei, e em pleno funccio
namento, a fiscalização dos preceitos referentes a agencia
dores de seguros que são parte integrante da propria m
àustria 5e seguro, para entragal- a a um organismo novo, 
cujos fins se ignoram, enfraquecendo e perturbando a acção 
do orgão central de fiscalização e acarretando no\ as des
pesa0 e não pequenas?! 

Bem anoou. pois, o illustre autor do substitutivo, quundo 
nelle -supprimiu as Gamaras Syndicaes do Seguros e curn 
,;stas palavras incisivas de seu parecer: 

"Supprimi as Camaras Syndicaes por .iuigal-as 
üesnecessarias e cm v1rtude de jé'.i. term0s organizado 
e funccinando um orgão technico - o Dep::irLam~m
to Nacional de Seguros Privados a Capitalização, or
gão que, sem protesto, vem desempenhando, eom re
gularidade, suas funcções, satisfazendo as necess1da .. 
ú'cs da corretagem, sem a complexidade e as novas 
despesas decorrentes, naturalmente, do appa1·erna
mcnlo. dn.s juntas syndicaes. Por conseguinte, eco
nomia ~ simplicidade,'. 



Nada mais se precisará diier para ver (;Ondemnada a 
idéa de crear Gamaras 8) nd1 caos de Seguros com as i'OS
pec L1v:i.s a tL:'ib u ições indefinidas. 

li.ea'{'(1s sob1·e numeaçãu, suspensao e demissüo dos cor-
1·ecto1·e.., - A l(;tru e do projccto manda que o Exce;Jtivo es
tabeleça regras mediante as qune::; o c.orreL01· se lwúilile 
p erante as Gamaras Syndicaes de Seguros e seja nome·1.do 
pelo Ministerio do Trabalho. 

Mostra bem este preceito a inconveniencia e desnece-~ 
:iiàade das alludidaa Gamaras. A habiliLação -se faria perante. 
as Gamaras e o Ministro do 'frabalho autonwticarnente have
ria de sanccionar a sua resolução. 

A habilitação e consequente nomeação ou recusa dello. 
deverá logica e nece::isariamente ser feita pelo Departamen: o 
l ·acional de eguros Privado. e CapiLalização, orgão admi
:i;i1strativo e technico que, no Bra ·i! inLeiro. deve uperinten
de.;', fi calizar P. orientar a indu Lr ia do seguro, defendendo 
os direitos e interes es do Gm erno. do publico, dos segura
dores e dos corretores, os quaes são todos partes nas activi
dades seguradora6 . 

A F'ia.nça po1·a co1Tetores - As letras e e d do projecLo 
c::.'e&m a fiança para os correlorcs. 

Já perante o Governo Provisorio foi pleiteada essa me
rroa. Não oneontro11 acolhida, e não poderia ser apoiada, 
pol'que, sc~ria o mais serio e injus to entrave ao desenvolvi
mento do seguro. ferindo de frente e fundamente aos pru
priot: corretores e Comp nhias no seu ponto vital auo é a 
p1·oducção . 

Ha um engano manifesto e que não escapa aos que lidam 
eorn as cou as de seguro::;, e que, se deve dizer se especia
l ;zam cada dia mai.s, no suppor que quanto meno1· · f 6r o nii
rr:.e1·0 de co1·1·et.ores rnelho1' para estes, pois maiores se1·ão os 
seus p1'fJVenlos. 

E' uma posição uni la t.eral que transpira a cada pa-sso 
do projecLo que apreciamos. 

O proje to procura e tabelerer taes e tantas restrí
ccões á funccão de carrelor - de de a sua invesLidura alé 
n pr oprio exercicio da profi são - que a irléa de produzi?-. 
isto é. rle crear novas fonte, de producção foi completamente 
esquecida. 

Aquellas re-st.riccões. sem nenhum fundamfrnt.o de ordem 
nrat.ica, nem ju,-t.if icati,-:i el e orrlem tPchnica ou moral, gol
p(' iam for.do a produc~ão de noYos , cguros, tão difficil. tão 
complicado, lão di . pendi.isa, será e in\'.est.ir alguem no cargo 
de corretor e desempenhar as suas funcções. 

Escassearão o·s intermediarias de seguros ante as dif
ficuldadcs que se lhe impõem e aocS onus com que o sobre
carregam. 

O esforço ingente das compnnhia , diStpendendo som
rna.c; avultadns nnm trabalho onLinuaclo, paciente e m etho
cl1co para allr8hir homens pa1·a o cxerc icio da penosa fun
C(ão de agenciador ele seguro· , perde toda sua efficiencia, 
toi-na- o nullo porque o projeclo torna a funcção accessivel 
tão sómente n poucos. 

A prorlucção que é alma rlo progresso das sociedndes 
rnffr n1rle golpe sob pretexLo de regulamenLar a profis ão 
de corretor. 

~·· 
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O projecto choca-se violentamente com a pratica, crean
dc uma prore uahsLica que Jama1 poderá represenlar uma 
prolecção a correLore::s, pois que determinará, falalmenle, um 
2.foEtamenLo de candidatos ao cargo, o abandono por parta 
àe muiLos que o exercem em uma quéda sen-sivel, senão 
aesast1·osa, da produeção, prejL1dicaodo os propnos corretores 
que pretendem unicnrnente proleger, e ás sociedades segura
aoras, como consequencia immediaLa e irremediavel. 

Restringindo, por meio de medidas antagonicas com a 
re&lidade, na technica e na pratica, o objectivo que alcan
çará o projecto, em ultima analy e, será limitar o nume!'•! 
de corretores e, isso, para amparal-os. 

Engano em que, data venia, incorre. 
Quanto niaior fôr o numero rle corretores rnaior será a 

proveito de todos elles. 

Claro está, pois, que o crite1·io adoptarlo. de torna-r a 
profissão de co1·reto1· accessivel a poucos. é um erro na LE~
chnica que, por igual, a pratica evi·dencia, além de atL1u
~·aJ contra o interesse do Est.ado que só póde desejai· o rna;:or 
de.cenv olvi1nento da industria segurado1·a, onde se dev ·~1n 
congregar a economias particulares, o que, afinal, rP.du11-
da num podero is im'o e indi culivel auxilio á economia do 
proprio Estado com a forma ção de re ervas importan le. qu~ 
Ee empregam obrigatoriamente em tiLulos de sua emi:;i:::áo 
ou em concurso á actividade individual. 

A sim, é bem claro que entravar. com·o faz o project.), 
:1S actividades importante<S e essenciaes que re ultam ,fo 
ay('ncimnento é prejudicar ao Estado, ao corretor e ás sr .. -
CH,dade·s seg·uradorns. J\ ecessaria a regulamentação da pc" ,
fi~são, seria illogico e ab urdo tornal-a prohibitiva ou acceq
srvel a pouco::i e organizal-a de tal fórma que prejuriica.;.;~e 
fundamentalmente aquillo mesmo que ella prelende ampar,lr 
e proteger. 

Am'parar o productor ou corretor não deve ser difficultar 
2, prodUC(,'ãO. 

Ha, certamente. um jilsto meio segundo n aual se póde 
alrançar a finalidade desejada. 

Os inh:ire. c.Ps em jogo ,;;ão re1evantis5imo6. 
O projecto quebra violentamenLe o rythmo do trabalh<J 

.seguido ha dezenaB de annos pela indu stria seguradora, r.er
Lrando, sem razões plau ivei . o de P,nvo lviment.o do ::i.ppri
n:ilho de producção, que é a bac.e da vida e prosp rid:i•:fo 
da:-: .soe iPdades que têm a 6eu cargo responsabilidades vul
iot:issima6. 

Se o illustre autor do projecto houvesse P.stado em 
trnto directo e di Jturno com· a difficil organizacão de um::\ 
t>ociedade de srguros e como admini lrador. mediria a P'\:

trn ão dn. rn ponsabilidnrles decorrente do grave proble .. 
ma da producção, e, sem duvida, não orientaria o projecto 
cn.mo o fez. 

f::on6ideremos o artigo que e"tabPlP.ce a fiança - qi19 

ao Governo RP- propoz fos . e de 15 :000$000 - para que po.;,f'3 
o corretor oht.er o seu titulo . 

1\J'ão fnram avaliadas. data venia, as conseqnr.mr,ias de:.;5~ 
oiEpr\c.i 1 ivn . 

. Exemplifiq11Pmo . para sermot: romr1rf'hP.ndidos em' toda 
a ext.en~ ão e eloquencia, a nossa observação:_ 
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Uma ociedade de seguros tem cerca de 2. 000 agen
c,jadore contractado , e i.-:-to exi~te realmente . Em face do 
projecto, para que todos esses agenciadores pudessem nbtP,i.~ 
o seu titu lo de corretor ter iam qu e depositar a .somma de 
30 .000:000$0001 

J.sto para a organização actual de um·a Sociedade. 

App licado o disp ositi vo ás organ izacõRs de pr oducção 
das nutras setenta e pouca:s Sociedades, Ler- se-ia qu e, para 
se-:: garnnt,1de; o appar-elhu p1·uduetur- uctual Jellas, o depo
sito correspondente ás fianças alcançaria somma verdadeir a
m ente absu r da - 50 ou 60 mil con tos l 

Verifica-se a demais, sem possível contf~stacão , qu e t al 
La.dça será prohibitiva para 90 % dos agenciado1·es, pois quG 
não teriam a somma respectiva para o deposito. Essa im
poss ibilida de se constataria nos centros JJopuloBos ma is riP.n 
sos e com m·a ioria de razão nas pequenas cidades onrl e o 
a~enciador produz, como é natural, poucos seguem> annual
mente. A oroduccão se reduziria nos primeiros e ces6aria 
completamente nas segundaR. 

A fiança se trans forma, vois, niim facto1· certo de re-: 
ducctí.o do numero de cor1·eto1'es e quéda sensível e i1·rerne-1 
dimJel da produccão , tirando á maioria cios actuaes ag-en
cw dores o seu meio de viela e desorganizando um serviço 
o ue as Sociedades mantêm com immenso esforco e do qual 
àcpende sua propria exi:·,tencia. 

E será. senh ores membros da Commissão. nece-ssaria tal 
fianca? · 

O projecto a estabelePeria sem duvida, para respourJcr 
pela.e: multas, liquidação de contas, dividas decorrentes da 
funcção e im·postos que lhe recaiam directameuLe. 

Preliminarmente. dfremos que a desnecessidade da fr'.ln
ça para o Cét.'O está com . rovada pelo facto de que o Poder 
Pnhlico não a exige oara todas as pessôacS que sejam p1s
siveis de mnltas. e bem certo é que todas as pessôa-s que 
vjvem em sociedades devem obediencia a mul t1 p l a~ pre-
6cripç.ões de leis e regulamentos, corri sancções que se ~on
venem em penas pecuniarias ou multas . De tal sorte, do sim
plfas facto de estar o corretor sujeito a multa não se scg·ue 
QUE· necec:sal'iamente deva prestar uma fiança, porq ue ~e 
zssim fo-=se, todo cidadão. sem excepção de um só, deYeria 
prestar não uma só finnça, m·a·s varias para garantir as multas 
de infracç.ões ele regulamentos ou leis federae , estaduaes 
e munic1paes. 

Não ha, por outro lado, mot.ivo especial ou c~u.sa jus
tifkat.iva de uma fiança para o corretor de seguroB. 

Por que a fiança'! 

Para garantir o pagamento de multas? 

Todo cidadão re ponde pelas multas em que pos~·:i incor
rer sem que se lhe imponha uma fiança esvecial. O seu 
pal.rim'onio é a garantia desse pagamento e a FazPnda tem 
a acção executiva para as cobrar no caso de n egativa do 
dL1''edor. ~er-ia:n. f\O!' ar n::o, tãc numP1' n ::"\ ~ r nv11lt a rlas aa 
multa que justifiquem uma fiança especial e tão impor
t an ti?! . , : ,, . 
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Ninguem, de bôa mente, será capaz de sustentar, em 
face do proprio projecto, u creação de uma tal ünpo-·ição 
rle .sua propria natureza excepcional, para gar-antia de mul
tas de pequeno valor e que em caso algum serão tão repe
tidamente applicadas que possam determinar car~1~a a Fa
Zénda Publica se premunir com semelhanLe gurar1tia que 
obrigaria ao depo1Sito àe dezenas ele milhares de cento:>, im
:[Jroductivamente, além de ser asphyxiante para qua.si to
talidaàe daquelles que labutam na penosa funcção d1\ cor
retor. Ha funcções publicas, funcções liberaes, funcções 
comm·P,rci:ies f.\ indnstriaA~ nas auaes os aue as desempe
nham podem, por dispo·sições legaes, incorrer em multas> 
.mais numerosas e muito mais onerosas, e, no entant.o, não 
depositam fiança alguma. 

Por que, pois, creal-a para a funcção de corretor de 
seguros?! 

Não será isso, sem qualquer m'otivo, antes com sobejas 
razões em contrario, crear um serio e irremovivel enf rave 
ao exercício da funcção de corretor, limitando-a por tal meio, 
ao invés de a estimular e encorajar como se impõe como 
uma neces idade evidente ? 

Será que se pretende haver paridade ou semelhança 
entre as funcções de corretor de seguros com as de corretor 
de fundos publicas?! 

Basta lêr o regulamento de Corretores de Fundos Pu
blicas e a definição de 1Suas responsabilidar.les e da.:; san
ctões que se lhes applicam para logo se ter como ~r:-rt 1J que 
nâc ha como comparar uma cousa com outra. Esses of /'idaes 
publicas podem, por seus actos, envolver. até a resDonsabili
dade do Estado. 

A fiança, poi-s, só teria um alcance - reduzir rfo 90 o/o 
o numero dos actuaes agenciadores, prohibir a e1d.rada de 
I!OVOs e suffocar a producção das Companhias, com ev1den
t1s~imos damnos para os corretores, as Companhias e, innega
velmente, para o Estado. 

O Sello de Previdencia - Por fim, o projecto 00 nobre 
Deputado Francisco de Moura ordena a creação de um "c:iello 
de previdencia" para ser apposto aos contractos d2 sP.gu-
1·os e inutilizado pelo corretor, sem sequer dar a razão dessa 
Itúva tributação, fixar-lhe o valor, o que é da compet.encia 
exclusiva do Poder Legislativo. E' um preceito falh ·1 dE' te
chnica, impreciso, vago, de~arrazoado . como se mostr::i.rá mais 
2.diante, quando nos fôr dado considerar o substitutivo do 
iEustre deputado Raphael Cincurá. 

Do que fica expo ·to, é innegavel que o projecto mere
cia um substitutivo, que obedecesse á technica da m'n.teria 
tr&tada e que viesse proteger os proprios corretores, pois 
I·ão temos duvida em affirmar que as bases consign<::Jdas no 
projecto, poEtas que fossem em vigor, trariam necessrwirl 
a inevitavelmente um abalo profundo na industri-:i d~ ~e
guro. affectarllto a su.a pm· t.·e v'ital - A produccão -· dt.
minuinr.lo-a. cerceando-a, difficult.ando-a para, afinr11. prn
\iocar uma g1·nve rrise das en t.idarlPs sPgura doras. Pma 3o
ciedade que não produz é uma sociedade que morre. Não 

Proje.cto n. 177 - Fls. 4-



podemos crer qu e a illu.stre Cornmi s,c:ão de L egislação de:xe 
::it: pesar a importanc1a do ass umpLo e tome tiO.b s euti hum~ 
hrns a responsabilidade de abalar os insti tutos de segL:ros 
t!lÍ-1 seus fundamentos e alicerces . 

Por "instincLo ds conserva cão", defendem-IS e as soo.eda
des seguradoras. 

O substitutivo do. n.o.bre Deputado Raphael Cincurãi de 
· Andra,4e 

Na justíficacão de seu trabalho, o illustre Depu~ado de
~~ara·,. ·p.erempto.riàme~te: · 

"Pesanqo, com· honestidade, todo~ os a~gqn;ien to s, 
pró ou contra, cheguei á conclusão àe que d~vemos 
regulamentar a profissão de con eLor de seguros. Ma·;,, 
nu.ç.~ a. to~'na l-~ um privilegio ". 

Pelo substitutivo, é illim itudo o nu mero d" cJrretores. 
desde qu,ando preéncham esoecii'icados r equisitos. . ' 

"Escusado esclarecer as y::mt:lgens d~s L e disp o
s itivo. 

Seria iníquo estabelecer privilegias para deter- "' 
minadas pessôoas que viriam ter profissão r 8n dos; s-
s.ima sem grandes esforços pessoaes, que viv2riam elo 
trabalho alhe io. em de trimento de milhares de obrei-
Tos mcogmtos que lutam, em todo o Bras il, como pro
fissionaes da corretagem de seguros Seria prejudi1;ar 
.sem razão de orcfem publica, honrados Lr~ba l hadorcs 
que se esforçam pela manutenção do seu lar e peli 
educacão dA seus t~U~os". 

T;rns consideq1ç.ões, de t odo em todo justas, impun iiarn , 
aiérn çlas demais exposlas na jus li fc iacão, a nec.ess i1-iir::: ele 
um subBtitut ivo que de~SP nova orienta(;ão aos prccc1~us l.P
gaes reguladores da mater ia de tão vas ta e seria reper .; us'iáO 
em actividades das mais importantes oara a econom~:1 na
cional. 

Perrnitta-nos a illustradn Commiss[io de Legislaçft'.) So
cia l e nos co ncP, da o noJJr<:: H.elator do projccto e autor do ::::uiJ
~ufo to que J~qamos algumas consiJeracões ao traball10 em 
estudo. 

"Art. 1.º E' regulamentada, pela presente lei, em 
cumprimento uu d 1.~pos1t1vo do art. 121, leLr ~t i d:i 
Cons.Lituição da Republica. a profi ssão de corrclor oe 
seguros." 

O art. 121, letra i da Com· t itni ç.fto de 16 de julho acto
pt::i, como finnlirJnde a se r atlmgicl::t em t odo o territorio 
naçinnal. a regulamenla('~!o das profissões. Consequ0ntem 1~n
te. nada l:.a.ve.rá a oppor desde logo, á r rgulamentação do 
offirio rlns o ge nciadorr~ ele seguros. Es ç; a regu lamenLaçifo foi 
plei tr.ar:l:t d1Yer so..s vezes ao Govrrno Provisnrio, mas sempre 
dentro elo csnirito de dar- :e a um clctcrm in::i.rlo nurnern de 
rrg-8nriaclorcc; o tilulo el e rnrrrtorPs e a exclusividade na Dro
rlt1ccüo r~e seguros, scj::i e vida, se ja nos ramos de terrestres, 
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marítimos, accidentes, etc., o que tornava liminarmente in . 
iaveis taes projectos. Dahi as recusas que lhe foram op

postas. 
'Art. 2.º O coITetor de seguro é um intcrmedi:t

rio enLre segurados e ._.egurador s, para angariar pr•J
poslas nas vari:ls modalidades ele seguros admitticlJs 
pela lei". 

A lapidar definição do a:d. 2.º mostra claramenle que o 
substitutivo Cincorá se afasta de p erniciosa tendencia mo
nopolisadora em beneficio do um syndicaLo profissional e n5.o 
permiLte nenhuma confusão vonabular enLre corretores de 
fundos publicas ou de mercadorias e os assim cha111ados cor
retores de seguros. 

Explica- e e mundialmente se admit.te a officializar,\fü> 
da coneLagem pal'a opP.raçõos de perto li gada ao crediLo 
do Estado - compra e venda de titulas da c!ivi la public:t, 
de cambio; ou me. mo para operações feila. a termo - pa-
pei de credito mercadorias. cujos valore.. oscillam. de ac
r.ordo com a offerta e a procura. Nenhum leigo, porém, con
fun !iria jamais os corretores propriamente dito com os chR.-

_.>.., mado corr·eto1·es de sea'w·os. aue não exercem a funcção ca
racteri tica daquelles agente auxiliares do commercio. 

Descartes Magalhãr.s define. com perf'ei'ta precisão, o 
que seja um corretor de mercadorias e fundos publicas: 

ºMini strando aos interessnr?os seguros inform es 
sobrP sa rondicões elo mercado. in truindo os cornmPr
ciante ~ da vantag:em ou lie vantagem das op .raçõe.s 
m ercanti . indicando no romittente o momento prop1 -
cio de concluir o con Lracto dese.iado, levando e t.razen
rlo, de uma narle a outra. com inteiro segredo. as res
pecLivas proposta , facilitando o commerci0 por rr:eio 
ie uma imnarcial rnrditi.ção, o corretor desempenha 
:lesse modo papel devera imporLante na vida ronomi
::1a e no mundo do ._ neg:ocios. (Direito Cornrnercial 
Vol. I, n. 48, pag. 599-8) ". 

"Nenhuma <'fessa condieões se v<"rifica na Yenda de um::i. 
::CIPOlice de seguro. tanto de vida como de rrnlro qualqner 
ramo. K5o in fl11ern as condições do merrado sobre as tarifas 
cJos segurn.s. q11e süo offiriac::. 011 e~tahr-lPciclas e m convenio 
pelas companhias ~eg·11rac:loras . Da van:agrm ou desvanLag-Pm 
<Ia preferenria a determinada comp:rnhia. p:ira ::i. realização 
de urn conirrlo tif' ~P~nro . só o rli0ntr. 0m 111tmia :rnaly::>·?, 
4 o juiz. O inlcrmPdiario do s i:;n ro limila-se a ap 'esent rr 
no srgnendo [IS concliçõrs rias apnlices e ao scg-nraclor a pT·o
posta do prin:riro. Quem dr~rir.JP da :Wrf'if at?~O do r:.sro é, T'lOl' 
firn. a cnr _ pan~1ia r1 c:;r~~·nro . "'.':iio SP trata. dr: parle do '1gCnLe. 
de fari li!ar nm :ido rlf' cnmnwrcio 1 nr meio rle frnr·Fr.fo l 
'17lrrlir1çr7n. l evrirla n rff('if'o Pm si(Jilln. Elle prorura incnli:- a 
um pos~:iyrl rlientr a c.onvir.ção da ronn'nirncin. de [·:i.zrw o 
~e~· 1ro. Trnh:tlfl, nrlo 1 :i a f!rf ermin:trl:-t cnmpanhi:i. mo.· 1r:lf
l hr-<í r rl frnrl 1·;{ oc:; pl:1nos. a. clm1su l< ~ as 1arifn.:; drc:;:::a ('nrn
n~~'hi;) Po . f' . n-•n mnrlo. n rn ~u';Pnif' YPnrrrlor rlr qrn:tlq;;rr 
ca~a ('ommP1Ti1 l frnf.ar:í rlr Jryrir r]f'f <'rminrirl~ prc:;.~na n :entir 
~. nrrPss:dnrlf' rir 11rn oh ir r'fo; e isrn con:-;e!rnido. de fazer cnm 
qm o nhif'do seja adquirido por intermedio dclle não de 0 11-
tro Yendedor. 



Não ha, poi , nenlrnnrn iJü.::sibi1idadc de confusão, assi 1"i1 

nn. doutrina como de fa.ct.o, entre corretores propriamente 
-dil1J2 e os imp ropriamente chamados corretores de seguro . 
A compra e venda de títulos da div ida publica, de camb io, 
de mercadorias a termo ,·ão acLos sui gene1·is de commei·cio. 
A mediação, vorém, dos agente.s na collocação de apolices de 
seguros é um aclo de commercio commum, que dolles não 
exige o nmnus publicum imprescindível aos primeiros. Se 
a confusão doutrinaria e real entre uns e outros não é pos
s ível, devemos ter todo o cuidado tambem em não permitt.H' 
a confusão vocabu lar que ingenua ou maliciosamente se Lern 
procurado estabelecer sobre conceitos tão diversos entec si. 

"Art. 3.º O numero de co.rr:etores é illimita.<ü>, 
sendo o titulo de habilitação para o exercicio da fun
cção concedido pelo Departamento Nacional de Segu
r~ Priva·do · e Capitalizaçãott. 

O art. 3º precii::;a, adaptar.do e desenvolvendo- o, o con
ceito de uma profissão i·egulamonlada, mas não privilegio da: 

a) o numero doo co~'l'eLore~. sel'á. illimitado; 
h) ninguem podení ser corl'ct..or :em um titulo de habi

litação; 
e) essr f..iLnlo de habilitação será concedido pelo Depar

tamento de Seguros Privados e Capitalização. 
Vem a proposito regi.s~rnr aqui que o conceito dout1·i1ia1·io 

de corrector de :eguros cm rigor só \Se poderia applicar ao 
agenciado1· de seguros m::irilirnos. O seguro marítimo tem. na 
vs·rdacie, earacLfü·i ticos c-speci ficas que, pela sua complexi
dade, não se confundem com os demais ramos de S·eguroG. Um 
autor cu.ia autoridade ning·uem discutiria, o Dr. Hans Wald6-
tein (Der Veer ichel'ungsmakl·er ) , diz que as unicas r azõ~!'.l 
militantes a favor da collaboração -de um c01TeLor em nego
cios de seguros, po1dem ,c:;er encontradas apenas nas peculia
ridades do seguro marítimo: 

"Da.s Bcdurfnis fur rlie MiLwirkung cl<h~ .Makl e L~ 
rnu.ss daher andere Grude haben. Sie li egen in dr.n 
EigenLhrunlichkeif.en d os Seeversicherungsgschfti;s", 
(~ans \Vald ··tcin· De·r Ye1· ichelmnas1nakler, § 1º, pa
grna 1). 

O verd~dei1·0 clima da corrclagcm official é o ~ oguro 
mariLimo: 

"Dio HeirnaL de-3 -ve::;inclw1·ung::;n:wkler.s, und ;rn:; h 
heuLe noch r.:e in Hauptgebid, i·~t d ir. Seevc1·sicherw1(f" . 
( Op. cit. § 2'', pag. 7. ) 

Na Prussia f.oi Nlri-ch l\foll c1· quem propoz a Frederico, 
o Grande, a creacã"o do officio dos <:O'rreto1·es de seguros nw
riN1nos. As razões invocadas não deixam duvida: .. Principal
mente nos tempos de guerra, faz-tSe recommendavel o cui ria
doso estndo elas regras do direito marítimo a todos aquelles 
que hajam de fnnrcionrir como intermediarias entre os com
mcrciantr.s e 08 seguradores". 

Póde-so affirmar, ~em receio de contestação. que a cor
retngeni nos seguros marit.imo~ é hoje cm dia tole1·adn aind~l. 
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em respeito ao passado e á tradiçã·o. Ella existe na França. 
Mas, na Fra.nça, como bem assignala o r'elator do projecto~ 
esse respeito á tradição está longe de ser pacificamente 
ac-ceito. Com effeito, Bourbonnaud, na defesa que fez da 
corretagem -offi.cia l dos seguros marítimos, é o primeiro a 
conf.es ar que 

'De todos os monopolios existente em provt3i Lo 
d·e particulares, o dos -corretores de seguros mariti·· 
mos tem sido e é ainda um dos mai.s violentamente 
atacados." (Bourbànnau<l, "Courtiers d'Assnrances 
Ma ri timos :' - p.ag. 111. ) 

E acc-re.sc-ent.a: 

"A suppressüo do. tnbclliãcs~ do:! agente~ d<~ 
camb!o não tem, por assim clizer particlario. Jceln.-
raclos . O me mo não aconLece, porém, com a aboli1~. :í.o 
do privileg·io do-s carret.ore~, rnec!ida. em fovor rla qll nl 
,jú se l)ronunci::1ram diverso~.; jorna1~ s rlc segu r JS o 
mesmo um cminenlc professor da F;i.cn ldado de Di
reito do Borclentn. Si· . Bmrncc~is c. ( OD. ci f. p:1g . 
dt.) . " 

Val·ias tentallva. l i~m .:ido friLn n:i J.'i·n:H::-i. pm·;\ ih':·_; 
gar o monopolio dos Cüi':'clorr:s de ::: e~· urc:: m;n·itima~ . Em 
193:?, Georges BarLhélcrny aprcse~1t.ou -;J. Carn.i 1·::i Jo·s _)cp•J
+ <::dos nm projrcto ·de lei : upprimindo pura r. :- imple:-mfrn! P 
aquellc P!'ivilt~gio e Y-Olbndo ê.1 lÍ'l 1'C e:re1·cicio ua prol'i :;:fw 
de agenciudor de seguros . Nilo era essa a primeira vcl ('}:JI~ 
o assumpto se debatia, sob esse criterio, na Gamara Fi-::rn 
ceza. Já em 1866 a Commissão da Co.marn. encarregada de 
opinar Gobrc o assumpto, manifestava-se contraria á exis
tencia elo correctores officiaes de seguros maritimo.:;, porqne 

"'elia não havia podido reconhecer nas nw.s 
funcções os elementos constHutivos de officio publi
co, munus publicurn, que -s~ encontrn sempre rnu~ fun
cções do corretor propriamente dito 1

'. 

Em 1925, a iniciativa de George Ba1'theléroy foi rc· 
tomada por um grupo de Deput.aclet8. entre os quae.s os se
nhores Arthur Levassem', Aubriot e Rollin. 

E' interessante observar os fnndnmenL03 da discu::: s:Io 
parlamentar na França, cm torno da corretagem official nos 
seguros maritimos. Dizem os adversnrios dn corretng•:.>:n nffi
cial qu,e se t7·ata de mn monopol1.'.o. 

"l'vlr. Bart.helémy declara primeiro que ~e . ccm
forme a maxirna do nosso antigo Direito - não 
toma corrector quem não quer - de facto :ifio sa con
clue. por assim dizer, um só contracto de ~8guro 
maritimo ~em quP um correctoe rcgulamen~aclo jnLrr
venha". (J. Bourbonnau, op. cjt.). 

Hespondem os defensores d::-1 corrct.nw~m official que éS:sa 
ullegacão é absoluLament.e inexacta: não existe , na esveci~, 
nenhum monopoUo em favor dos agenciadoTes I 
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"Em grande numero de mercados, em Paris e no 
Havre, por exemplo, é frequente tratarem o segura
<..lo~ d1rectamenLe com as companhias ele seguro.3" . 
(Op . cit . , pag. 114 .) 

E BouTbonnaud, o ma is decjdido defensor dos corre
tores de seguros maritimo , não encontra melhor maneira 
<l e defenrter seus constituintes do que escrevendo estas pa
lavras: 

"Se, pois, os .segurados pa<Ssnm quasi ·Sempre :i;:.c lo 
intermediaria, elos corretores, não é porque ellcs a 
is o são forçado~·, mas anLes porque elles encon! ram 
nb o um benefieio." 

Do expo~to 1.:;e conclue que na dou tr ina pura iSÓ -se co
nhece- a corretagem de seguros maritimos, limitaclissimo o 
numero elos paizes que a d mi ttem a corretagem official para 
todos os ramo~ do cguro : Portugal, Chile, Mexico . 

A cs e propo 1 to, o clepoimenlo de E . H . Perreau, Pro
fe::~or da Faculdade de Direito ele Toulouse, é decisivo: 

'Companhia. e agentes , ão frequentemente aju
dnclo pe~o ~ conetores . As Companhias na sua Ca::;a 
Matriz, ela qual j:í vimos que um essripLorio f}Jz a.; 
yeze de aaenria cm Pari,'J, aproveitam largamente u .. · 
pre . .::ti 10 dos corrctore... que !bcs lrazem e pontanea
mente n- propo. la.- de conlracLo~. -em lhes e.:lar~rr_ 
unido::-; por qualque1· o1 rigar;..-o legal. O seu interm1::
dio é espccia~menLe util pilra encontrar segurador,·.: 
qne consinlam em egnrar Pntre varias Companhia5, 
Yapore . 0 randes i:i:·tabelecirnentos indus ~riae e corn
rnercine , gTandcs immovci ou outros bens cujo ri ··Jc, 
nenhuma Companbia 8Cceitaria sózinba e do.s qua 0 s 
se deve, portanlo, dividir o valor enlre dh·ersas Con.::.
panhias. 

Apesar d ser a principal attribuição de todo cor
retor o interpôr-. e entre a.~ pnrtes para ~cva.l-as a 
firmas llrn contraeto. seu caracler e sua missão n8o 
,·i\ ahsolutarnente identicos, conforme se occuperrt 
elles ele , eguros marítimos ou terrest1·es. Os primei-· 
ros , ão verdadeiro.;;; offich::ie3 publicas, nonwados p·•.:: 
dem·pto (nrt. 7.1, C. Com . ). Possuem, em func ,:.5.o 
de,c;.::;:i, qualidade. 1lm monopol io coITio o dos Lab F< -
1iãf s (art. 79, id.) trm competencia para redigir a3 
:Jpolices. que s~o n:-sim acto authenlico (ari. 1.3i i 
- Cod . Civ . ), e para certificar a tarifa dos prPmio.s. 
f'nnforme na:u1·cza. ela via~em e elo risco (art. 7'.), 
C. Com . ) . 

"Os corretor·es rfe sequrns terresh·Ps são simples 
rirlarlãos que e:rerrem 11 mf'/ prnfi .~sao liv1·e. levando e 
trazendo. de 1111w n(f Pnr.in de serrm·c>s a olltra. n.s pro
postas de srum·os feftns pelos sens clientes ." 

"Les courtiers d'a: surance lerre , tre.s ne · ont crnc 
de simples citoyens exPr('ant une profc.;;.sion libee, cci·-· 
portarlt crun buren11 d'as.-urance á l'autn: 1es dernfln 
rl e"' d'a~.surancP , faití's p8.r lPurs clients." (E. H. Per
reau - "l\Ianncl jn irliq11e et pratique de l'agcnt cl' ~t~
S Ln'an c c~" - · Cap . X\ I, pags. 140-1. ) 
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No dispositivo Cincurá o numero do~ càrretore de :-P

guros será illimilado: não hn ·erú rnonopo!io . O di po-iL1vo, 
fundamcnlali.-simo na nrnler!à, s tá d aêcordo corn a dnu
Lrina e rcflecte a prnlira vigorântl~ . nos paizr.i~~ mai.: adian
t0.dOs em assumnlo;;: r!P .;::cg·11ros : Eslãdo.s Unidos, . ll"r..!mnnha. 
Inglaterra, França, Belgica, et'c . 

fas, por i to me mo que a p1'ofjs~ão de agcn iador d~ 
sc:.i:;uros -áe da liberdade absolu ta e ir restric~a para uma si
tuação legal de !iberdade reo-u ! a ela. compre llcnàe<e que seja 
it"~lílrésci n d ivel um tíLulo de lwhiiit.arão para o exercício Llu 
fn1icx;ãó. Este titulo sera com:t!dido "pe!o D'Ppartart1ehto N~t ~ 
ci0nal de 'eguros ilrh;ados e Capituliza(;ão, .do lini:.-téric. 
rlc Trabalho, Indus lria e CommPrcio. que é, na adrn!ni. Lt'd

çã _ da Republica, o OI"güo fi:-r'a \izador d"~ Companhia tiL\ 

'•e:.ruros e e tá. por conseguinte, mclicado para f1.scnllz .~l! 
Lambem a:: relações entre os corre:o!'e.s e '3.S Companhias. 

O que se não comprehende - é i ·to fói pleílea'do júnto 
ao Governo - porque seria a inY'e1.~s5.o ·c10 b'om s·enso ê d'a 
di3c1plina social. é que a simples qua!idade d·e membi'o dt! 
um .syndicuto profissional pucle·-se dar a alguem direito 
adquirido para o exercício de uma flncç5o Pm caracter d~ 
rxc:l!1 ividade. Syndicalização de c!::is~c . ., n5.o ~ ignifica, nun,~::t 
Ei!gnificou em nenhum pniz do mundo, titu~o ex lusivo Ô'..: 
cornpetencia e halJililação para determinado mistér . Primeir1J, 
px·1ste a profissüo; depois, o . yndicato profissional. Se _ livi:t: 
a profi.s 5.o, todo e qualquer profissi"onal poderá ~er membr0 
do ..:yndicato; ~e regu ~ ada, porém. eBe ob:erá primeiro o .:::reü 
tib1 10 de nomeação e depois fará, em que1''endo, parte da ::t8 -
sot·iaç.ão de elas e. O que aberrnri3. da;:, norrí1fü; mais elemvn
ta rC's do bom senso, o qLle offcncleriu a mornlidnde social. o 
c;,ne 8'quivnler ia ao mais clamofoso nb'sur clo levado á fJt'tit·~~~ ~ 
em n'Ome db. ~yn cUcal ização das 0la ses, seria o que prel.en
ct·ei·am os ageociudore~ do seguro ? - primeiro, a guns denf.r .' 
plJ'c: se constiluiam em . yndi cato; depois official!z::tva- e 'l 
profi ãb. Yedando ou difficultanclo a lei D accesi;:o n1:;Ea a todu,;: 
quantos não fossem membros da as. o iaçfü: .. de cla.s_e que e~l.>;B 
h ·lviam fundado untes dr r egulami..:'r\tacla a profiscão . Dentru 
da nossa le.gis.luç:ün social. o synd icato não rlá competencia a 
ninguem, nem confere Litulo d.e exclli.sivid::id e a . nenhum·1 
clri:-se. Se livre a profis.:::-iio. livee continuará sendo. ape~'l" 
.da e-x:isl Pncia ele um . yncJl,,af o d~ c1a:::.sa . .s~ regulada, a 
re31.1lamentaçüo ha de precede r ! og-H·ament~ o .s~;ndi ·1 alo .j .j 
p1·ofi _sionacs officia1m enlr re.~onhecldo . Organizar primei" ':.' 
um syndicato de profi .:: ..... ion::ies li TC's e dar-lhes dr.pois u:r• 
nwnopo 1 io, a prelexto d que o ' synd irnto existe, r, recui:sa 
c.:ue não encontra bnse na lei nem se vC' :::te de bô::i e hica . 

FPit8s Pssn~ ronsideracfir:>Q rnhrc ot? arts. 2º e 3º, f .. 1-
mumoR a 1il1Prciade de nron<1r 11m 2rr.r0,~cimo no prim ei "f;'p dnl .
les inclui'ndf1 aC1 lado da pesstia pliys'ica. a p'essôa. jw··idicCr. c!J 
co1·1·i:• ~ or . 

E' fóra de duv1íla que Ynria: pessôhs physicas nodeh1 
se constituir em pe.s.sôa juridica para exercer a profis-i'lo da 
conetor. 
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O artigo poderia ficar assim redigido: 

··o corretor de seguros, .seja pessôa physica ou jG .. 
rid1ca, é um intermediaria entL'e seguradoc:: e se~uT'a 
dores para angariar propo$tas na~ varias modalidadüd 
de seguros admitudo~ pela lei." 

1~ ,· 1 • • , .7 .. "! ~ri;r, i 

I• · . · .:. l 'i"'1l~~'"' 
"Art. 4.º São requisitos necessarios á concessão do titnlu 

de habilitação : 

Requerimento feito pelo candidato, djrec tamente ou per 
procuração, dirigido ao Departamento de Seguros Priva.c.101' 
a :i::ipila lização, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) prova de ser ma ior de 21 ~mnos; 
b 1 folha corrida; 
e) a l testadJ da repartição competenle provando não 3C•!' 

negociante fatlido não rehabi'.itado: 
cl , recomrncndac;ãu dt umc1 •.:ompaubrn dt seguro !: autt•

rizud<:• a funccionar no Paiz". 

Compreende- se que o requerimento do candidato possa 
f:er feiLo por procuração. E sLanclo o seguro, em todas as mo
dalidade , difundido hoje por todo o terrHorio nacional, ás 
mais dn veze:- o candidato. terão de dirigir- e ao De.parta
m enLo ! acional ele , eguros Privado por interrneclio de quem 
o po sa representar j nto dos poderes publicns . As letras 
a e cl capitu am a~ exigencias para que alguem possa ser 
cmTetor de seguros . Ella são indi pen - avei~: maioridade, 
folha corrida, prova de não ser co mm erciant fallido não re
habilitado e, por fim, recommendação de urna companhia de 
seguro autorizada a funccionar no Paiz. 

Parece-no ~, data venía, que motivo não ha para só 
admitlir ao tra'.)alh o de corre'Ctoe de seguro n maior de 21 
annos. A maioridade aos 21 annos soffre. por força da pro
pria lei, varia der ogações, ou melhor, a lei admitte com1J 
mafores a varias pe Ort .:> ante elos 21 anno : por motivo de 
casamento, exm cicio de funcção publica, emancipação etc. 
A limitaç ão aos 21 annoc; nre jurlic:uia Cl num erosíssimas 
pc soa que a propr ia lei dá capacidade plena. 

1Propomos pois. a l rovfl cJp, seT rnrdo1· lle 18 annos . 
A pr·opria natureza ria f 1incção não est:-í a exigir a idade 

de 21 annos. Diremos á illus tre Commiss<lo que, na A lle
rnanha, oncl 0 o eg·uro tem enorme de. envolv imento, traba
lham 350 . 000 agentes chaimado "occa ~ ionaes" e entre ell es 
rnilhare de e tudnnte:- menor s de 21 annos, que, por tal 
fórma conseguem g::mJrnr o necessario para o seu su stento 
e despe a ele sua ed ucação cultural. ao me mo tempo que 
são fa Lares pr·ecio os no de en\ olvimento da industria se
gurnd ora. 

Por que, pois, o limite cte 21 annos ? N5o seria uma res
tric~ão injnstificad8, privando muitos milhares de jovens 
ganhílr ... ua , ida em pr ofi. são ntil ndhre e honc ta. como se 
permittc em oulros p;:tir.es arleanl.ado ? Por ane privar a in
clu s Lria do se 0 ·11ro Je tão iwnciosos cnllaboradores que, além 
do m:iis, porlrr:lo c;í' 1 orn:w espP.cialista de valor, jniciando 
de:--de cedo suas actividades ? 

Eleitor pode ser o brasileiro com 18 annos. 
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N . 17 

A' letra a do artigo 4º : 

"- a) prova de . cr maior de 18 annos" . 

Art. 4º - e) : 

:Mister se torna accrescentar uma nova letra ao arLigo 
4", clesde que se admit.ta a "pessoa j uriclica' . Esta para se 
habi litar eleve provar sua cinstituioão lega l. 

N . 18 

Accresccnto-so no art. 4º : 

"e) sendo pessoa juridica, prm a do sua consLiluição 
legal". 

"Art . 5 . º O corretor d-:we, ante ~ de cutrar no exercício 
da profissão: 

a) fazer - se inscrever na re.partiç5.o compelente para o 
pag·1 menta elo imposto de indu tria e profissão; 

b) pres lar, perante o Departament Nacional de Segu
ros .i.) rivados e C::apitalizar,ão, o compromis o de desempe
nhar ~i .I:J. S funcçõe · com zelo e probid ade, de a.ccorclo com as 
lei . om 'igor, la\Tando-_ o l ermo e! 1 livro para es e fim 
desli naclo". 

Do ob\ io . alcance esses disposilivos, clispensam elles 
qualquer explanação. 

"Art . 6.º ão pode ser corretor de seguros : 
a) o estrangeiro; 
b) a mulher casada, . em o consentimenLo expresso do 

marido; 
e) o fall ido niio rehabil itado; 
cl) o individuo condemnado por crime de falsidade, este

lionato, furto ou rou bo; 
e) o corretor com titulo cassado em virtude da dispo

siçüo da letra â do art.. 8º da presente. lei". 
Não parece bem inspirada a restricçiio da alínea a, cujo 

conflicto com a lei ba ica da Republica resalta como fór:::t 
do duvida . 

A Constituição de 16 de julho, mantendo e organizando 
a ori cnt.açüo liberal da Con tituição de 21 de fe\ ereiro, a<::.se 
g11 r a, no <::eu art. 113 "a brasileiros e a e Lrangeiros resi
dcn les no Paiz a inviolabilidade do direitos concernentes á 
Ji.h e rcl~d e , ú s.ub$ist c:nc: ia, á segurança individual e á prospe
rida de ". E pr~c i sando o alcance da r egra, dispõe ainda que 
"todos são iguaes pe r ante a lei" e que "não haverá privile
gi o;:; nem distincçõc·" por molivo de nascimento, sexo, raça, 
pro fi c; ~ õc~· propda · on dos pae . . clas ~ o , ocial, riqueza, cren
ças r ligios:i s, ou icl éa políticas". E ainda (n. 34, do artigo 
H3 ) : 'a todos-"' (logo nacionaes e a estrang·ciro") "cabe o 
r1i r c•il.ci ele p rover ú pr·orn·üt suhsistencia e (t de sua familia, 
m crl-innte t?·obnlho lwnesto". Quanto ao "excr icio da qual
(f? W "J' profissão" elle "é livre", - "obserY::lda s as condic.ões de 
capn C' irlr-trle trrhnir.o. e outras que a lei ostabelrcer" . Mas 
c~ sns o?ttrns conrUçôes ~ó porlPr80 ser "diet,ncla~ pele in terr,s
sc rrnblico" (Con~til.ui(iãO Brasileira, arL. 113, n. '13). Como 
é mais do que evidente, nenhu m intresse de ordem publica 



milita em favor da restricção da letra a do substitutivo . 
E sas a;:, razõc púla ~ quaes o dispositivo em questão nos pa
rece franca.mcnle inconstitucional . 

Art. 6.º - d) Parece-nos conveniente a.ccrescentar 
"fa.lsificaçiio, extor.:ão, apropriação indebit~, iíicenclio ou 
naufragio doloso. 

N . -9 

AccrosccnLc-se ao art. 6º: 
ou naufrag·io doloso" . 

"Art. 7.º . ão direitos do corretor: 
1 º, ang-ari~r propo tas de ~eguros para quaesquer das 

modalidades em que e tiverem as companhias seguradoras 
autorizada. a operar no Paiz; 

2º, apresentar as propo._ tas, por elle e pele proponente 
assignadas á companhias seguradoras; 

3º, receber as commissões previstas para cada moda
lidadA de seguro; 

4º, denunciar ao Deartamenlo Nacional ele Seguros 
Privados e Caitalização as infracções das leis., regulamentos 
e cont~ados . 

O corretor angaria as propost a.-:; de seguros, apresenta
sc á Companhia para a quaal e~ Li ver ugenciando seguro;:, e 
recebe a corretagem que lhe compete . A sua funcção, com 
isso, está terminada . Nenhuma. responsabilidade llie cabe 
pela execução do contracto de seguro. E n isso precisa
mente se diff erencia ell e dos corrccLores que tenham niunus 
1Jtlblicuni. 

O substitutivo, porém, reconhece aos corretores o di
reito de apre entar denuncias á autoridade administ:'aliva 
competente contra quaesquer infracções das leis, dos rag-u
la.menLos, ou dos contractos que lhes houverem chegado ao 
conhecimento. Entende- e que as denuncias tanto po::.sam ser 
contra os ;:,egurado como contra o seguradores. E' um di
reito este que se encontra em perfeita correlação com as pra
scripcões do art. 8º. 

AU. 8. º São deveres do correto::.-: 
a) agir com o maximo e. crupulo na angariação de pr0-

po~ta , pre tando todas as informações com absoluta boa fo 
á companhia eguradora, sobre as p~·oposLas de que fôr inter
mediaria, quer quanLo ás condições physicaas do risco, quer 
quanto ao moral do proponentes; · 

b) observar, re peitar e fazer respeitar as tarifas e as 
suas condições geraes; 

e) respeitar as normas de trabalho e o criterio adopta':.io 
pela companhia para a qual trabalha; 
· d) prestar contas immecliatas das cobranças que lhe forem 
confiadas; 

e) proc.erl r com lisura com os proponentes, fornecenclo
lhes, com exactidão, todas as informações de que possam ca
recer, abstendo-se de tudo que induza erro de partes con
tractuaes; 

f) não ceder as commissões ou parte dellas ao seguradô, 
prepostos ou parentes destes, directa ou iudirectamente; 
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g) abstsr-so de fazer commentarios ou affirmações falsas 
sobro seus collega::;, companhias seguradoras ou oeus r ep:e
senLanLes ; 

h) restituir as diffcrenças de commissões que occorram 
com as alLeraa11ões dos premias ele seguros dos quaes tenha 
::;ido CO!"re tor; 

i) receber somente as commissões permittidas pelas ta
ri.fas, niio podendo <lcceitar outras remuncrac_:,ões sob qualqu0r 
titulo; ·-~~e...! 

Paragrapho unico. :No dispositivo da letra i) não estão 
comprehendidos os ramos ele seguro de vida e accidente pes
soal ou ramos não tarifado:3. 

j) trabalhar tão somente para as companhias que esti
verem au(;orizadas a funccionar no Paiz, e habilitadas offi
cialmenle a contractar na modalidade de seguro p1·op Jsto; 

/1,) abste1' - se por completo de editar, fazer circular, in
fluir ou permiLLir que sejam impressos ou escriplos calcut::is 
estimativas, circula~"es, relatarias, illustrações, deturpando os 
termos ou clausulas de quaaesquer apolices emittidas pelus 
companhias e dos beneficies e vantagens por ellas promeLLi
dos, e, bem assim, deturpar por qualquer forma a natureza 
do plano ou modalidade elo seguro proposto; 

l) abster-se de qu::i. lquer insinuação tendente a levar o 
segurado a deixar co.ducar 2 saldar ou liqLlidar a apolico da pro
pria companhia congenere; 

m) paga~" em sello, a quota de 100$000 pela expedicão do 
titulo ele habiliLação, e igua l somrna quando se tornar precisJ 
revalidaJ-o; 

n) dar baixa no tiLulo ele habilitação quando mudar de 
profissão, ou deixar de apresentar propostas pelo prazo de 
um anno." 

Logo que o corretor entra no excr:eicio da profiss~iu 
presta o compromisso dE. desempenhai SUE.LE. funcções corri 
.zelo e probidade de accordo com as eis em vigor. (Lel~"a iJ, 
::n·t. 42) . O art . Sº discrimina cu id adosamente os deveres 
do corretor, entre os quaes se clestaaca o de presta~· todas as 
informações, com absouta boa fé . á companhia seguradOl'a, 
sobre as propostas do que ell e fàr intermedia!'.' io. Na legit?
lação da cidade livre de Haamburgo, já no anno de 1673, era 
o co!·retoe de seguros maritimos obrigado a informar o segu
rador a'.nLes de levar-lhe a apolice, de tudo quanto lhe pudes:38 
ser interessante conhecer a respeilo do segurando. As pri
rneira.s di. l)osiçõcs d:Js cidad"s hanseaticas eram. a esse pl'o
posito. extremamente exigentes, pois responsabilizavam o cor
retor pela existencia ele qualquer motivo que se pudesse opp1)1' 
á re:Jlização do scgLlI'O. Mais ta~·de. essas disposições for<Ln 
suavizadas, obrigando o corretor apenas a levar ao conllcci
n~ento do segurador ::i.qnelles factos QLLe fossem do seu conhs
eimento pessoal. 

':Die spatere Maklerordn unp.:en schranken clles 
dahin cin, rlas der Markler nur die, vo-n dem ass"'
lcuranten ihm. be!cannt qemachten Na·chr ich etn anzu
zeugen hatte." (I-Lrns ·vVALDSTEIN, op. cit., pag. 5). 
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As letras g), !e) e l ) referem-se mais exactamente ao 
delicto da diffamação, exe!'Cido pelo co.:.Tetor contra a com
panhia ou as companhias para as quaes trabalhe, contra 
companhias concurrentes ou mesmo contra outros corre:.
tores. 

"Este delicto (a diffamação) é commettido sobretudo pelos 
agentes de seguros cm ~elação aos seus concurrentes ... 

Quanto a saber que propositos poderão offepder a repu
tação de outrem, é uma questão de factos. Commette uma d1f
íamação contra uma companhia o agente de uma outra corr~
panhia que, no intuito ele desacredital-a, a r epresenta como 
ob!'igada a entrar em liquidação em conse·quencia de maus 
negocio , declarando "mysteriosa" a sua sit.uaaoão financeira. 
Diffama pessoalmente um outro agente, aquolle agente de uma 
companhia concurrente que o r epre. enta, em circulare~, como 
inepto na sua profissão e compromettendo-c:e em negocios fo:;~ 
elo seu alcnnce ... 

A veracidade dos factos só póde sor invocada como des
culpa quando a critica diz respeito a funccionarios publico;:; 
ou a clirecto!'os e administradores de empresas industriaes, 
commerciaes ou financeiras quo appellam publicamente parti, 
a reserva ou para o credito." (E . H. Porreau, op. ci t. pags. 
·177/8). 

LeLru i) Para maim· clareza da letra i é nece ario ac.
cre~centar-lh e - "pela angariação de propo:-tas de seguro " -
sem o que ficará clesvirutada a orientação do :mbstitutivo. A 
redacção permitte ·3 c:'er que aquelle que se Lorne correLor e 
tenha provento~ de outras actividades fique privado de re
ceber estas, quando não é este o pensamento do substitutivo, 
como deli e decorre pela sua estructura. 

N. 20 

Art. 8º, letra i - accerescente-se: 
"pela angariação de propostas de seguro". 
Art. 8º, letra m: 
A quota de 100$000 é por demais elevada. Trata-se de 

uma taxa para a simples emissão do titulo de habilitação. 
Deveria ficar reduzida a 10$000 nem a tanto alcança a des
pesa da referida emissão do titulo. 

Considere a illustre Commissão que 100$000 representam 
15% de commissão sobre 670 000 de pren;io. - 670$000 de 
p·emio podem, po1' exemplo, representar 53 seguro de casas 
de moradias a 10 :000$000 a taxa de 118 % . Com outras pala
vras: um corrector de ~eguros que nos suburbios da Capital 
angariar 53 seguros de moradia terá que in ·erter toda sua 
commissão na quota estipulada parn. a expedição elo titulo 
de habilitação. 

N. 21 

ArL 8"~ letra m: Ao invés de 100$000 .:_ diga-se: 
10$000. 

Art. 9º. Para maior clareza é mistér accrescentar-se ao 
u.rtigo - "de outras eguradora., agencias e sub-agencias" -
de vez que não seria possível in.pedir que nma seguradora 
colloque riscos em outras congeneres. . 
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N. 2·2 

Art. 9Q accrescente-se: 

"e de outras seguradoras, agencias e sub-agencias,, . 

.Art. 12. A penalidade imposta pelo artigo 12 já está 
fixada em lei. E' o artigo 3º do decreto n. 5.470, de 6 de 
junho de 1928 em vigor, e está citado no proprio substitutivo. 
A pena é de 5': Oü0$000, o dobro na reincidencia. e cassação. da 
patente na terceira infracção. Parece-nos, pois, ter havido 
equivoco. 

Deve ser mantida a legislação vigente citada pelo sub
stitutivo, sendo, sem duvida, excessivo, elevai-a. 

N. 23 

Al'L. 9°. Ao invés de ''.2.0 :-000$000" - diga-se: "5 :000$000~ 
Art. 14. Pode-se dar o caso da infracção ser commettida 

por um . agente ou sub-agente de uma corr;panhia por violação 
por parte dos ditos agentes e sub-agentes dos preceitos da 
regulamentação e mesmo das instrucções e ordens que recebe 
da compahia. 

Não seria justo que a companhia soffresse a penalidade 
pela infracção tanto mais QUe e.lla pode ir até a cassação da 
patente: 

Tão clara é a observaçã·o que dispensa maiores com
menta.rios. 

Propomos, pois, a. seguinte emenda: 
. •. ; . , 

N. 24 

Ao art. 14, accrescente-se: . 
"As infracções do artigo 12, quando praticadas pelas suc

cursaes, agencias e sub-agencias, são da responsabilidade pes
soal do infractor e a penalidade só attingirá as casas ma
trizes, provada a co-responsabilidacle destas". 

Art. 15. Na pratica, a sellagem do contracto de seguros 
cu da sua reforma, por n.-eio de um sello fixo de 1$000, que 
àeve ser inutilizado pela assignatura do corrector, é im
possível, pelas seguintes razões: 

1º - A entrega dos documentos será immensamente re
tardada se as companhias houvessem de procurar os corre
lorcs para quo estes, do propr io punho, inuLilizasserr..' o sello 
rni a.police emit tida pos teriormente á apresentacão da pro
p osta. A angariação desta termina com a entrega á Com-
panhia. · 

2º - Ha modalidades do seguros, como, por exen:plo, 
vida, accidente pessoal, cu.ias pl'Opostas são angariadas em 
todo::. os recantos do Paiz, sendo as respectivas apolices emit
iidas na séde ela companhi a e, em seguida, enviadas muitas 
vezes no segurado por intermedio de um banco da respectiva 
locaUdado, para a devida cobrança. 

3º - Muitas reformas em beneficio dos correctores são 
feita s pelos proprios funccionarios das empresas seguradoras, 



- 78-

em vista do intermediaria do segurado não estar presente por 
occasião da reforma ou por se ter descuidado da data do ven
cimenlo. E las reforrr.as não poderiam ser entreg·ues ao se
gurado, pelo motivo da momcnLanea irnpousibilidade de en
contrar o respeclivo corrector . 

4º - Applicando o exemplo anleriormente citado, segundo 
o qual são necessarios 53 contractos de seguros no valor de 
10 :00.0$000 sobre moradias particulare::i para o corrector ga
nhar 100$000, verifica-se que o corretor nesse caso, ainda 
teria de pagar· 53 vezes HiOOO de sello fixo, applicado em cada 
um dos contractos . 

5º - Este sello de 1$000 inhibirá a angariação dos se
guro pequ en os de um lado altamenle desejados pelas com
panhias e de outro lado nece sarios para o::; que tenham de 
p roteger o seu unico capital invertido numa casinha ou im
n.oveis particulares contra os infortunios, porque consumirá 
a maior parte da commis~ão que o corretor ganha e e te, por 
i so, não se interessará por e ~ cs pequeno ::ieguros, cuja rea
lização não póde er difficultado prla lei. 

": º - E pecialmente em seguro marHimos, este 1$000 de 
se1lo fixo repr.e enlará em muito ca a~ mais do que 50%, 
e em outros até mai do que 100% do premio re pectivo. 
Darr.o , em seguida, alguns exemplo praticas de uma apoiice 
de averbação: cinco caixas de Agua 'Salutaris'', represen
t ando o valor de 30053000 e envin.das do Rio ao Ceará, pagam 
a taxa de 518 ou seja 1~900 de premio. Dez caixa de Agua 
"Salulares", enviadas do füo para Ttapemerim, cujo valor é 
de 600$000, com a taxa de 311 O, pag-am 1$800 de premio. Dois 
volumes dr, massa de tomates, enviados de Antonina ao Rio, 
no valor de 200$000, pagam u taxa de 3 j8 ou sej am 75 0 réis 
de premio. 

Parece-nos, outrnsim, que urna lei rle regulamentacão de 
i..::rr.'a profi. são não pode crear impo tos . 

Considere a dou ta Com mi ~. ão a balburdia qur r.ausará 
nas organizaç-es dn companhias essn.s inlervenções do cor
retor, alheia ás suas atLribuições no acto da emi são das 
apolices que afinal de contas, é acto da exclusiva re::ipon
~abilidarl e do segurado . 

Solicitamo a . u ppre são de::: se artigo. 

. E fa são, em raoiàa synthe, e, a ponderações que o Syn-
dicato do eguradore do Rio de Janeiro se permitle data 
'venia. levar ao esclarecido espírito rle VV. EEx. ' 

Inspiram- o as nosE:a ob ervn~õ no patriotico intento 
ele collahorar com a douta Commissão para o fim de conse
guir-se a volacão de uma lei qur, repre~ente na ma.teria um 
doc.umenLo que con ulte iguflln.ent '1S justos int ere ses do 
publico, dos agenciadores e das companhias do seO"uros e si
gnifique, prla sua isenção do espírito e precisão te

0
chnica. um 

texto rle lei em correspondencia com a cultura do Paiz. 
Prevalecem o-nos da opportunidnde para apresentar a 

VV . EEx. as PXpressões d::i nossri mais alta consirlerac8o. -
Alvnrn S TJ. Pc1·Pira. Presidente do Sn1rlira to de ~eO"u;adores 

.T111l1n '1 - 1 O~!'\ t:> ' 

Imprensa Nacional - Rio de .Janeiro 

' ... 
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