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O SR. PRESIDENTE (Deputado Edinho Bez) - Declaro aberta a sétima 

reunião da Comissão Especial destinada a analisar e proferir parecer ao Projeto de 

Lei nº 3.555-A, de 2004, do Sr. José Eduardo Cardozo, que trata de normas gerais 

em contratos de seguros privados. 

Encontram-se à disposição dos Srs. Deputados cópias das atas da quinta e 

sexta reuniões. 

Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, a pedido do 

Deputado Armando Vergílio. 

O SR. DEPUTADO ARMANDO VERGÍLIO - Exatamente, Sr. Presidente, 

peço a dispensa da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edinho Bez) - Não havendo quem queira 

discutir, em votação. 

Os Deputados que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovada a ata. 

Informo que cópia da declaração de expediente recebida pela Comissão 

encontra-se à disposição dos Deputados. 

Informo também que foi deferido pelo Presidente da Casa requerimento de 

prorrogação do prazo desta Comissão por mais 20 sessões, tendo em vista que o 

prazo original de 40 sessões se esgotou no dia 6 de março. Estamos hoje na 14ª 

sessão da prorrogação. 

Por fim, informo que foram criados perfis da Comissão no Facebook e Twitter. 

Os endereços serão enviados por e-mail para os gabinetes. Sugiro a todos que 

incluam nas suas listas, pois são meios importantes com que interagimos com a 

sociedade e que disseminamos informações sobre os trabalhos da Comissão. 

Ordem do Dia. 

Esta reunião foi convocada para deliberar a seguinte pauta: atuação no roteiro 

de trabalho da Comissão, com definição da pauta das próximas reuniões. 

Em virtude da evidente falta de quórum, e já que temos várias reuniões hoje, 

várias medidas provisórias, nós passaremos ao primeiro item da pauta, repito, pela 

evidente falta de quórum, e vamos direto à audiência pública desta Comissão 

Especial. 
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Registro a presença de Maria Filomena Magalhães Branquinho, Presidente do 

SINCOR-MG; Dorival Alves de Sousa, Presidente do SINCOR-DF; José Antonio de 

Castro, Presidente do SINCOR-PR; Antônio Ferreira Mota de Albuquerque, 

Presidente da SINCOR-SE.  

Convido todos os citados para compor a Mesa. (Pausa.) 

Solicitamos a gentileza e compreensão de todos no tocante ao tempo de 

exposição e dos debates, conforme as seguintes orientações: o tempo concedido a 

cada palestrante será de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos, não podendo 

haver apartes; os Deputados interessados em interpelar os palestrantes devem fazer 

sua inscrição previamente junto à Secretaria; as perguntas serão feitas no final da 

última palestra e deverão restringir-se ao assunto da exposição, formuladas no 

prazo de 3 minutos, dispondo os palestrantes de igual tempo para respostas. Aos 

Deputados são facultadas a réplica e tréplica pelo mesmo prazo. 

Feitos esses esclarecimentos, daremos início agora à audiência pública, com 

a explanação do primeiro palestrante. 

Convidamos o Sr. Dorival Alves de Sousa, Presidente do SINCOR do Distrito 

Federal. V. Sa. terá até 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos, se necessário 

for. V.Sa. com a palavra. 

O SR. DORIVAL ALVES DE SOUSA - Exmo. Sr. Deputado Edinho Bez, 

Presidente; Sr. Armando Vergílio, Relator da Comissão Especial do Projeto de Lei nº 

3.555, de 2004, de autoria do então Deputado José Eduardo Cardozo, atual Ministro 

da Justiça. 

Exmos. Srs. Deputados que compõem esta Comissão, meus caros amigos e 

colegas palestrantes, Maria Filomena Branquinho, Presidenta do SINCOR do nosso 

querido Estado de Minas Gerais; José Antonio de Castro, Presidente do SINCOR do 

Estado do Paraná, e Antônio Ferreira Mota de Albuquerque, Presidente do SINCOR 

do Estado de Sergipe, boa tarde a todos.  

Preliminarmente, quero externar os meus sinceros agradecimentos ao Exmo. 

Sr. Presidente Deputado Edinho Bez pelo convite para ser um dos palestrantes 

nesta audiência pública e ao Exmo. Deputado Federal Armando Vergílio, pelo 

requerimento apresentado junto a esta Comissão Especial, inscrevendo-me para 

falar de aspectos relacionados ao Projeto de Lei nº 3.555, de 2004.  
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Iniciando a minha manifestação, sinto-me plenamente gratificado por estar 

neste momento na condição de profissional corretor de seguros e também na 

qualidade de Presidente do SINCOR — Sindicato dos Corretores de Seguros no 

Distrito Federal. Considerando o tempo, serei breve e conciso neste meu 

pronunciamento. Devo confessar aos senhores que para mim seria uma tarefa 

tecnicamente bem mais simples e até mesmo facilitada, se me coubesse falar nesta 

audiência pública sobre o mercado de seguros e o próprio mercado de corretagem 

de seguros, no qual eu já milito há mais de 20 anos. Contudo, o tema proposto é 

completamente diferente.  

Teremos que abordar aqui, neste plenário, questões sobre o Projeto de Lei nº 

3.555, de 2004, o qual visa a estabelecer normas para os contratos de seguros e 

resseguros, traduzido no substitutivo do Deputado Leandro Sampaio, o PL 3.555-A, 

o qual igualmente tem gerado algumas críticas negativas pontuais de vários setores 

do mercado e até mesmo do Poder Executivo, no caso da Superintendência de 

Seguros Privados, do IRB e do Ministério da Fazenda, o que é de conhecimento 

público. 

Ainda assim, eu me permitiria entender que a proposição em si poderia ser 

considerada válida, pois tem um sentido finalístico de dotar o nosso País de uma lei 

especial que possa estabelecer procedimentos e regras claras para a contratação de 

seguros e seus clausulados. Todavia, podemos afirmar que este projeto de lei tem 

os seus propósitos finalísticos a serem alcançados. Porém, devemos reconhecer 

que não se trata de um projeto de lei com texto novo, contemporâneo e moderno, 

mas sim de um documento construído lá no ano de 2004, estando, portanto, 

desconectado da realidade atual, carecendo enfim de uma atualização, não somente 

em razão do próprio tempo decorrido, mas também das modificações e 

transformações ocorridas no mercado de seguros, principalmente no setor de 

resseguros, em função da Lei Complementar nº 126, de 2007, que trata da quebra 

do monopólio e da abertura do resseguro no nosso País.  

No caso, esta seria a tendência legislativa natural, ou seja, proceder a uma 

atualização dos termos do Projeto de Lei 3.555-A em sua redação, assim como 

inserir as adequações pontuais que se fazem necessárias. 
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Evidentemente, em razão da minha formação acadêmica em Ciências 

Jurídicas e também por ser um operador na área de Direito, permito-me dizer que a 

proposição do Projeto de Lei nº 3.555, de 2004, já incorporadas as emendas 

apresentadas na anterior Comissão Especial, contém impropriedades de ordem 

jurídica em vários de seus dispositivos. 

Senhores, Presidente e Relator, essa direção de constatação de redação 

contendo impropriedades jurídicas permite-me, neste momento, louvar-me nas 

subsidiosas manifestações do conhecido jurista e advogado Dr. Ricardo Bechara, 

especialista em Direito Securitário, proferidas em sua palestra no painel sobre Lei 

Geral do Seguro, no 2º Encontro de Resseguro, realizado recentemente na cidade 

do Rio de Janeiro, ocasião em que ele apresentou uma ampla exposição sobre 

essas impropriedades jurídicas verificadas no Projeto de Lei nº 3.555-A. 

Julgo ser desnecessário enumerar neste plenário os pontos que certamente 

deverão ser modificados ou melhorados. Isso porque entendo também que muitas 

emendas ainda poderão ser apresentadas a esta Comissão Especial, além das 

inúmeras sugestões que já foram fornecidas em outras audiências públicas aqui 

realizadas. 

Sr. Presidente, existem questões do Projeto de Lei nº 3.555-A, entre outras já 

identificadas por outros palestrantes, que mereciam ser bem mais apreciadas, tais 

como: a desnecessidade de disciplinamento do contrato de resseguro, que tem as 

suas próprias regras; a proteção excessiva para segurados que são 

hipossuficientes, ou seja, para grandes empresas; as exigências excessivas de 

procedimentos para sociedades seguradoras, com forte conteúdo de encarecimento 

de preço de seguros; o engessamento do mercado, com o estabelecimento de 

regras mais rígidas para sociedades seguradores, com quebra do necessário 

equilíbrio nas relações contratuais. 

Além disso, há um aspecto de fundamental importância no Projeto de Lei nº 

3.555-A, que prevê a sua aplicação na forma subsidiária aos contratos de cobertura 

de planos médico-hospitalares, odontológicos e seguro saúde. 

E, nesse caso, devo alertar que não houve ainda qualquer manifestação da 

Agência Nacional de Saúde — ANS ou de representante desse setor no sentido de 
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as normas previstas no projeto de lei estarem ou não em conformidade, adequadas 

para essa finalidade de constituir-se em fontes subsidiárias. 

E, a rigor, Sr. Presidente, já é notório e do conhecimento público que o nobre 

Relator, Deputado Armando Vergílio dos Santos Júnior, já declarou que pretende 

apresentar um amplo substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.555-A, como caminho 

natural para se buscar o equilíbrio, consenso e superação de todos os interesses 

manifestadamente conflitantes, sejam de seguradores, de segurados e dos 

profissionais corretores de seguros já manifestados em audiências anteriores. 

Assim, haveremos naturalmente de aguardar a elaboração e apresentação de 

substitutivo pelo Sr. Relator, Deputado Armando Vergílio. 

Encerrando essa minha manifestação, pretendo deixar aqui registrado que 

comungo da mesma opinião e justificativa do Presidente do Sindicato dos Corretores 

de Seguros, coirmão do Estado de Santa Catarina, o nosso amigo, companheiro 

corretor Odair Roders, que, perante esta Comissão, em audiência pública anterior, 

postulou uma revisão da figura do agente de seguro, previsto no atual Código Civil e 

no Projeto de Lei nº 3.555-A, o qual não tem qualquer regulamentação de sua 

atividade profissional ou exigência legal de habilitação técnica e formação 

acadêmica, ao contrário do profissional corretor de seguro, que está sujeito a todas 

as condicionantes da Lei nº 4.594, de 64, e do Decreto-Lei nº 73, de 66, além das 

disposições disciplinadoras editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e 

pela própria Superintendência de Seguros Privados — SUSEP. 

O agente de seguros, no cenário da intermediação de contrato de seguro, não 

agrega, senhores, nenhum valor para o mercado de seguros. Por isso, foi 

denominado pelo colega Presidente do Sindicato de Santa Catarina como figura 

completamente anômala. 

Esta postulação, Sr. Presidente, Sr. Relator, justa por sinal, não é somente 

minha ou do meu colega Presidente do Sindicato de Santa Catarina, Odair Roders, 

mas sim fruto da reunião de forças de toda a categoria econômica dos profissionais 

corretores de seguros, devidamente habilitados e registrados regularmente pela 

autarquia, pela Superintendência de Seguros Privados, que são contrários e clamam 

por uma atitude concreta no sentido de extirpar definitivamente do contexto da 
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intermediação de contratos de seguros e da nossa legislação a figura do agente de 

seguros.  

Seguro só com o corretor de seguros. 

Obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edinho Bez) - Agradecemos ao Sr. Dorival 

Alves de Sousa, Presidente do SINCOR do Distrito Federal, a participação. Com 

certeza, irá colaborar com o nosso relatório, que será elaborado pelo grande 

Deputado Armando Vergílio, também da área de seguros. 

Passamos a palavra ao Sr. José Antonio de Castro, Presidente do SINCOR 

do Paraná. V.Sa. terá até 10 minutos. 

O SR. JOSÉ ANTONIO DE CASTRO - Exmo. Sr. Deputado Edinho Bez, 

Presidente da Comissão Especial do PL nº 3.555, de 2004, a quem agradeço, em 

nome dos corretores de seguros do Sul do País, pela oportunidade dessa 

convocação para o uso desta plenária e manifestação; Exmo. Sr. Deputado 

Armando Vergílio, Relator, Presidente da FENACOR, federação a que pertenço; 

Exmos. Srs. Deputados membros da Comissão Especial, autoridades, palestrantes e 

demais participantes, boa tarde a todas e a todos os presentes. 

O SINCOR-Paraná, visando contribuir e participar ativamente de todas as 

fases de discussão envolvendo o projeto de lei que pretende instituir a Lei Geral de 

Seguros, que importará na revogação dos arts. 757 a 802 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro, além dos arts. 666 a 760 da Lei nº 556, 

de 25 de junho de 1850, do Código Comercial, o Decreto-Lei nº 7.366 e demais 

disposições em contrário, resolveu nomear Comissão de Estudo, pelo Presidente 

José Antonio de Castro, que aqui vos fala, nomeando como coordenador o corretor 

de seguros Sr. Pedro Eyng, ficando a mesma ainda composta pelos corretores de 

seguros Artur Oscar Nogueira Hoff, Dilermando Garcia, Wilson Pereira, além dos 

advogados especialistas em seguro Dr. Luiz Carlos Checozzi e Dr. Antônio Carlos 

Cordeiro. 

Obviamente, a Comissão de Estudos, constituída por representantes de 

corretores e juristas da área de seguros, não teve a pretensão de criticar ou 

modificar o projeto de lei ora apresentado, mas sim participar de momento tão 

expressivo mediante formatação de opiniões breves, mas talvez relevantes na 
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defesa do efetivo alcance da legislação quanto ao atendimento dos segurados, da 

categoria dos corretores de seguros e do mercado segurador, segundo a ótica dos 

representantes dos corretores de seguros do Estado do Paraná, onde o tema ficou 

disposto a todos os corretores de seguros para opinarem.  

Ademais, após minucioso estudo acerca de cada um dos dispositivos criados 

no projeto de lei que vem sendo denominado Lei Geral do Seguro, sem qualquer 

pretensão política, maliciosa ou excêntrica, a Comissão pôde constatar que, devido 

à complexidade da matéria, o projeto da legislação ora posta ainda necessita de 

vários outros reparos, haja vista o fato de que o texto, em várias oportunidades, não 

é suficientemente claro, ora, em outros, é repetitivo, a exemplo dos arts. 11 e 17 do 

PL nº 8.034, os quais tratam do mesmo fato jurídico, de forma evidentemente 

repetitiva, demonstrando a necessidade de uma análise mais acurada, com o intuito 

de filtrar erros dessa natureza.  

Desta sorte, uma das primeiras impressões da Comissão foi no sentido de 

que o PL como um todo precisa ser urgentemente revisto, para evitar que após a 

sua aprovação nos deparemos com situações insuficientemente esclarecidas. Nesse 

diapasão, podemos citar também o Capítulo IV, Do Prêmio, o qual, em seu art. 26 do 

PL nº 8.034, prevê que “caberá execução para a cobrança do prêmio”, sem, no 

entanto, esclarecer e prever situações distintas para cada ramo securitário, deixando 

de dispor se tal possibilidade ocorrerá somente em relação ao período de risco 

decorrido ou por toda a vigência da apólice, que em alguns casos pode ser para a 

vida toda, como nos seguros de vida. Nesse caso, se forem consideradas todas as 

possibilidades, é possível vislumbrar que o artigo é demasiadamente genérico. 

De igual modo, ainda a título de exemplo, mas também justificando a 

necessidade de uma revisão total da nova legislação proposta, vislumbramos o art. 

23, ao criar a possibilidade de o segurador agir em regresso contra o segurado. 

Nesse caso, por exemplo, não fosse a possibilidade de uma vítima poder acionar o 

segurado para exigir a sua responsabilidade civil integral, já que nem sempre a 

apólice permite cobrir todos os danos sofridos, o segurado estaria sujeito a 

responder também perante o segurador.  

Isso em tempos em que o INSS também descobriu uma nova fatia para 

explorar, mediante ações de ressarcimento movidas contra os causadores de danos, 
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como forma de compensar os prejuízos assumidos para pagar benefícios 

previdenciários por invalidez ou pensões por morte. Nesse caso, o causador do 

dano estaria sujeito a uma enxurrada de ações judiciais, uma movida pela vítima, 

que pretende o ressarcimento integral do dano; outra, da seguradora, que 

regressivamente pretenderia cobrar do segurado as indenizações de terceiros 

pagas, mesmo nos casos de inadimplência do prêmio; e, por último, as ações do 

INSS, visando também se ressarcir dos valores que desembolsou em benefícios 

previdenciários a título de pagamento de pensões ou aposentadorias por invalidez. 

Ora, se a legislação nova visa atualizar, é importante que a mesma se 

coadune com a realidade que pretende regular, sob pena de ingressar no mundo 

jurídico defasada e fadada ao fracasso e descrédito.  

Nesse sentido, justificando o nosso alerta para a necessidade de uma 

reavaliação minuciosa da legislação proposta, humildemente citamos mais um 

exemplo, o art. 35, que em seu parágrafo único dispõe: “sob pena de ineficácia”. O 

documento apresentado pela seguradora para adesão ao segurado deverá ser 

assinado de próprio punho pelos segurados, e as respostas aos questionários e 

declarações de ciência nele contidas deverão ser por eles prestadas pessoalmente e 

exclusivamente. 

Não há qualquer dúvida de que estamos vivendo uma nova era digital e a 

partir da qual documentos podem ser firmados por meios eletrônicos confiáveis e 

devidamente certificados. Desta sorte, se a legislação pretende inovar e atender às 

novas realidades sociais, precisa também trazer para o seu bojo essa nova era 

digital, prevendo, não somente nesse artigo, mas em outros, a possibilidade de 

tratativas entre seguradores, segurados e corretores pelo meio eletrônico e digital.  

Ainda o PL estaria em pontos ultrapassados, tendo em vista que o mercado 

de resseguros no Brasil já foi aberto e não mais está apenas ao Instituto de 

Resseguros do Brasil — IRB, necessitando da melhoria da formatação dessas 

regras. 

Observamos aspectos que para nós trariam prejuízos e seriam negativos, 

como: dificuldades para operação sem ganho para qualquer das partes envolvidas 

— segurado, corretor, seguradora e resseguradora; o agravamento dos custos dos 

seguros e resseguros; volta a repor a figura do agente, sem relevar a existência e 
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funcionalidade perfeita da profissão do corretor de seguros. Imaginem criar a figura 

do agente para as profissões de médicos, advogados e contadores.  

Não devemos querer trazer modelos internacionais, já que o nosso modelo 

atual funciona, é evoluído e maduro. Além disso, nossa legislação trabalhista não 

gera condição para tal, pois gerará vínculos e mais passivos, os quais o mercado 

não deseja. Limitam a criação de produtos massificados, pequenos e microsseguros 

e restrições para a comercialização de outros já existentes. Confunde e gera 

percepções diferentes ao exagerar na proteção do segurado individual, em 

detrimento do interesse transindividual, representado pelo segurador. O individual se 

sobrepõe ao coletivo.  

Criam-se incertezas, e interpretações ou participações, de fato, irão afetar a 

segurança jurídica dos contratos. Afeta a relação da indústria de seguros, de forma a 

prejudicar o livre funcionamento do mercado, alegando-se a proteção da sociedade, 

mas não entendendo o seu funcionamento na prática. E modifica a competência 

regulatória da SUSEP. 

Concluímos que, apesar da intenção da legislação ora proposta, ainda 

restaram muitas arestas a serem resolvidas, motivo pelo qual a Comissão de 

Estudos defende a ideia de que o texto deve ser integralmente rediscutido, bem 

como esclarecidas as dúvidas emanadas do mesmo. 

Por fim, visando facilitar as humildes sugestões do SINCOR, já que operamos 

e vivemos o dia a dia da profissão, opinamos por deixar no presente trabalho tão 

somente os artigos e as sugestões realizadas, seguidas de breves comentários 

justificados, conforme desejamos, formalmente, entregar a esta Comissão. 

Sr. Presidente, gostaria de lhe entregar formalmente o material produzido pela 

nossa comissão a sua pessoa, como Presidente, e ao nosso Relator. 

Basicamente foram essas as observações iniciais da Comissão de Estudos 

do SINCOR-Paraná, certos de que as humildes opiniões visam tão somente 

contribuir para o aperfeiçoamento do debate acerca da nova legislação. Porém ela 

terá o dever de resolver as lacunas atualmente existentes. 

Finalmente, desejo aqui expressar que os corretores de seguros prestam 

grande e valoroso trabalho à sociedade brasileira. Sabemos da grande 

responsabilidade desta Comissão do PL 3.555 para com as mudanças pretendidas, 
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as quais poderão mudar o mercado. E estamos cientes de que poderemos contar 

com o grande conhecimento de nosso companheiro que sabe de nossos anseios, o 

Deputado e corretor de seguros Armando Vergílio, e com o apoio da bancada de 

Deputados de nossos Estados para o melhor de nossa sociedade e de nosso Brasil. 

 Que Deus nos ilumine. 

Muito obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edinho Bez) - Agradecemos também a 

manifestação ao Sr. José Antonio de Castro, do SINCOR do Paraná. Obrigado, 

inclusive, pelo material. 

Passamos a palavra ao Sr. Antônio Ferreira Mota de Albuquerque, Presidente 

do sindicato de Sergipe. Antes de S.Sa. se manifestar, convido a assumir a 

Presidência o Deputado Luiz Sérgio, que deverá ser o nosso 1º Vice-Presidente. 

Contando com a compreensão de todos, eu tenho outra reunião de que devo 

participar, representando a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle desta 

Casa, da qual, coincidentemente, o Deputado Luiz Sérgio também é membro e, 

como disse, será o nosso 1º Vice-Presidente. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) - Dando continuidade à reunião, 

vamos ouvir agora o Sr. Antônio Ferreira Mota de Albuquerque. 

O SR. ANTÔNIO FERREIRA MOTA DE ALBUQUERQUE - Exmos. Srs. 

Deputados Edinho Bez, Luiz Sérgio e Armando Vergílio, respectivamente, 

Presidente, Vice-Presidente e Relator da Comissão Especial do PL 3.555, de 2004; 

Exmos. Srs. Deputados que compõem a Comissão Especial; meus caros 

palestrantes, Maria Filomena Magalhães Branquinho, José Antonio de Castro, 

Dorival Alves de Souza; autoridades e participantes presentes, boa tarde. 

Inicialmente, posso dizer que me sinto extremamente honrado em atender ao 

convite a mim formulado pelo Exmo. Sr. Presidente desta Comissão Especial, 

Deputado Edinho Bez, para participar desta audiência pública na condição de 

corretor de seguros e Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado 

de Sergipe. 

Agradeço ao Exmo. Sr. Deputado Armando Vergílio pelo requerimento 

apresentado a esta Comissão Especial, indicando o meu nome como palestrante 
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convidado. Dessa forma, espero poder, de alguma maneira, prestar a minha 

modesta colaboração a esta nobre Comissão Especial. 

Meus caros, posso dizer a todos que não tenho a menor dúvida de que, após 

o importante seminário realizado aqui nesta Casa Legislativa, no Auditório Nereu 

Ramos, em novembro de 2012, e as audiências públicas já realizadas no âmbito 

desta Comissão Especial, o assunto PL 3.555-A ganhou novos e diferentes 

contornos, não só pela sua alta relevância, mas também pelas diversas 

manifestações dos palestrantes que a mim sucederam e que expuseram suas 

ideias, posicionamentos e sugestões.  

Assim, pelas minhas observações e considerações, fruto de tudo o que tenho 

até aqui acompanhado sobre o PL 3.555-A, pude verificar que alguns juristas 

convidados em suas manifestações foram a favor e outros contra certos aspectos 

pontuais do PL 3.555-A, que constitui o substitutivo aprovado do Deputado Leandro 

Sampaio, em legislatura passada. Da mesma forma, a unanimidade em relação ao 

conteúdo do dispositivo do PL 3.555-A tornou-se completamente inexistente e 

inatingível.  

Em relação ao próprio mercado segurador, foi aqui manifestado pelos 

dirigentes de entidades representativas — CNSEG e FENSEG —, que seguiram 

praticamente a mesma linha apresentada perante esta Comissão Especial pelo 

representante do Ministério da Fazenda e pelo Superintendente da SUSEP, os quais 

alegaram a desnecessidade da edição do PL 3.555-A para o mercado de seguros: o 

encarecimento dos custos do seguro para o consumidor, o engessamento do 

mercado, além de outras razões por eles expostas.  

Além disso, houve manifestação também de outros palestrantes, no sentido 

de que o regramento para o contrato de seguro está incompatível com as 

disposições previstas para o disciplinamento das relações contratuais do resseguro, 

que tem suas nuances próprias, ou seja, práticas de um mercado internacional livre 

e globalizado, além do que reconhece que o PL 3.555 foi proposto em 2004, tendo 

sido editada uma norma superveniente, no caso, a Lei Complementar nº 126, de 

2007, que acabou com o monopólio do resseguro no País, estabelecendo um novo 

marco regulatório para o setor de resseguro, entendendo alguns que essa lei 
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complementar já seria um instrumento suficiente para regular as operações de 

resseguro e de retrocessão. 

Ademais, existe o posicionamento de juristas que alegam que o Poder 

Judiciário, em suas decisões, já editou súmula e firmou jurisprudência em vários 

assuntos polêmicos e controvertidos dos dispositivos do Código Civil de 2002 que 

tratam do capítulo sobre seguros, arts. 757 a 802. E no caso se estaria perdendo 

uma década de experiência de julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário, 

evidenciados nessa importante fonte do Direito que é jurisprudência. Ou seja, se 

poderia estar descartando, talvez, um acervo considerado importantíssimo para 

aplicação do Direito. 

Mas devo dizer que, para o desenvolvimento do tema, o autor do PL 3.555, de 

2004, e atual Ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardozo, em sua explanação em 

audiência pública, nesta Comissão, ao fazer o seu comentário sobre a proposição de 

sua autoria, com justa razão, foi bem claro e enfático ao dizer que: “Em que pesem 

as disposições contidas no Código Civil de 2002 e no Código de Defesa do 

Consumidor, atualmente, o regramento sobre contratação de seguros é disciplinado 

também, de forma complementar a esse Código, por normas infralegais editadas 

pelo órgão regulador e pelo órgão fiscalizador de seguro”, tendo ressaltado, naquela 

oportunidade, a necessidade de edição de uma lei especial própria para disciplinar 

os contratos de seguros. 

A realidade dos fatos é que o nosso País não dispõe de uma lei própria sobre 

normas de contratos de seguro, estando este PL 3.555, de 2004, há quase 9 anos 

tramitando nesta Casa Legislativa. 

Em relação ao tempo decorrido, isso até pode ter sido positivo, se for 

considerado o conjunto de leis editadas nesse período, citando a Lei Complementar 

nº 126, de 2007, e a Lei Complementar nº 137, de 2010. Ademais, houve também 

evolução do próprio mercado de seguros.  

Meus caros Presidentes Luiz Sérgio e Edinho Bez e Deputado Armando 

Vergílio, Relator desta Comissão Especial, diante desse quadro que ora estou me 

permitindo apresentar, não resta alternativa a não ser dizer do enorme desafio que 

V.Exas. terão pela frente e que, com muita sabedoria, haverão de alcançar êxito. 

Aliás, vou muito além, pois cabe ao meu digno amigo Relator, o Deputado Armando 
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Vergílio, a espinhosa tarefa de produzir o relatório e o voto e conjugar todos esses 

interesses complementares heterogêneos e até mesmo antagônicos daqueles que 

defendem com tenacidade as suas próprias ideias e posicionamentos, 

independentemente de serem boas ou não para o mercado de seguros e para o 

consumidor, seja ele hipossuficiente ou não.  

E me permito manifestar-me também, diante desse cenário de diversidade de 

opiniões, para dizer que V.Exa., Relator Armando Vergílio, como de costume, 

iluminado por Deus e pela sua experiência profissional de quase 30 anos no 

mercado de seguros, pelas suas habilidades pessoais e poder de articulação 

política, haverá por certo de encontrar o verdadeiro caminho a ser trilhado nessa sua 

árdua missão, juntamente com o Presidente Edinho Bez e os demais Parlamentares 

que integram esta Comissão Especial, para o atingimento dos seus propósitos 

institucionais. 

Nesse sentido, Sr. Deputado Armando Vergílio, as suas recentes 

declarações, feitas em 4 de abril de 2013, no dia do 2º Encontro de Resseguro, na 

cidade do Rio de Janeiro, trazem grande alento e esperança para todos nós, 

corretores de seguros, para o mercado segurador e ressegurador, para as entidades 

representativas do mercado e para o Governo Federal, principalmente para aqueles 

que, perante esta Casa, manifestaram posicionamentos desfavoráveis ou contrários 

ao PL 3.555, de 2004, denominado de Lei Geral do Seguro. 

Esse alento, efetivamente, está traduzido na sua declarada predisposição de 

caminhar mais adiante, após concluir a oitiva dos palestrantes e o recebimento de 

emendas, e elaborar um plano substitutivo que possa vir em contraponto ao atual 

quadro de manifestações sobre o PL 3.555-A, contemplar, harmonizar e dar o  

equilíbrio necessário para a preservação do instituto da segurança jurídica para as 

relações daqueles que integram os contratos de seguro, inclusive seus 

intervenientes, e possa contribuir para continuar fomentando o incremento desse 

importante setor da economia nacional, gerador de significativa poupança interna e 

de empregos. 

Como o tempo é exíguo, seria improdutivo especificar aspectos pontuais, 

positivos ou negativos, do PL 3.555-A. Apenas a título de sugestão ao Sr. Deputado 

Relator, Armando Vergílio, propomos que nos seus trabalhos relacionados à 
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instrução do PL 3.555-A seja considerada, para fins de subsídio, pesquisa sobre a 

legislação de países que possuam leis específicas sobre contratos de seguros, 

citando Portugal e Espanha, os quais seguem as diretivas do Parlamento europeu e 

da Comunidade Europeia sobre os contratos e mediações de seguros. Essa notável 

e interessante fonte de experiência, que poderá ser verificada no Direito securitário 

de outros países e doutrinadores, certamente poderá contribuir e muito com os 

trabalhos desta Comissão Especial. 

Encerrando, minha sugestão, Sr. Relator, Deputado Armando Vergílio, 

agregada a tantas outras apresentadas por outros palestrantes, emergiu justamente 

do princípio de que o Brasil ainda não possui uma lei geral específica para contratos 

de seguros, conforme dito anteriormente.  

Permito-me dizer aos Srs. Deputados integrantes desta Comissão Especial 

que temos de criar uma janela de oportunidades com a finalidade de debater os 

caminhos não só do regramento do contrato de seguro por lei específica, mas 

também de propor um novo marco regulatório para o Sistema Nacional de Seguros 

Privados, contemplando o resseguro e a capitalização, a previdência complementar 

aberta, a intermediação e a atualização, modernizando o Decreto-Lei nº 73, de 1966; 

apontar os novos rumos da autorregulamentação do mercado de corretagem, criada 

pela Lei Complementar nº 137, de 2010; bem como fomentar a possível instituição 

da autorregulação do mercado segurador, citando aqui como exemplo a 

autorregulação legal e voluntária a do mercado bancário e a do mercado de capitais, 

com adoção de sistemas de boas práticas de mercado, ouvidorias proativas, tudo 

voltado para fortalecer ainda mais o mercado de seguros, que poderá assim ganhar, 

em contrapartida, plena e total confiança do consumidor na imagem da instituição do 

seguro e, principalmente, naqueles que militam no setor. 

Vou passar à mão do Relator, Deputado Armando Vergílio, lei sobre a 

mediação de seguros de Portugal, seguindo as diretivas do Parlamento europeu, e 

lei geral do seguro de Portugal, seguindo as diretivas do Parlamento europeu. 

Obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) - Agradeço a contribuição ao Sr. 

Antônio Ferreira Mota de Albuquerque. 
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Passo a palavra, para a sua exposição, à Sra. Maria Filomena Magalhães 

Branquinho. 

A SRA. MARIA FILOMENA MAGALHÃES BRANQUINHO - Exmo. Sr. 

Deputado Luiz Sérgio, Vice-Presidente da Comissão Especial do PL 3.555, de 2004; 

Exmo. Sr. Deputado Armando Vergílio, Relator da Comissão Especial; Exmos. Srs. 

Deputados aqui presentes; caros José Antonio, Presidente do sindicato do Paraná, 

Antônio Ferreira, Presidente do sindicato de Sergipe, e Dorival de Sousa, Presidente 

do sindicato do Distrito Federal; demais autoridades e participantes, boa tarde. 

De forma inicial, não posso deixar de dizer aos presentes a honra que tenho 

em participar desta audiência pública, aqui na Câmara dos Deputados, como 

Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais. 

Representando a sua diretoria e os corretores mineiros, agradeço neste momento o 

honroso convite a mim dirigido pelo Exmo. Sr. Presidente desta Comissão, o 

Deputado Edinho Bez. 

Manifesto meu especial agradecimento ao Exmo. Sr. Deputado Armando 

Vergílio, amigo, companheiro, Presidente da nossa Federação, a FENACOR, por 

indicar o meu nome como participante nesta audiência pública. 

Cumprimento os meus colegas Presidentes de sindicatos de corretores que 

falaram anteriormente, acreditando que podemos contribuir em muito com os 

trabalhos desta Comissão Especial, pela nossa formação, capacitação e experiência 

no mercado de seguros, adquirida ao longo do tempo. 

Não há dúvidas de que a indústria de seguros tornou-se uma importante 

captadora de recursos financeiros para a economia de qualquer país do mundo, 

demonstrando claramente a sua função social, situação essa que não é diferente em 

nosso País. 

A formação de uma poupança interna e a aplicação desses recursos em 

títulos públicos ou privados têm gerado um considerável aumento na participação do 

PIB brasileiro. 

Essa participação do mercado segurador no PIB vem crescendo num ritmo 

muito acelerado, sendo o seguro o principal instrumento no mundo atual para que se 

protejam as comunidades em geral e as vítimas em particular. 
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Decorre daí a substancial importância que o presente projeto de lei poderia 

deter, ao tratar do estabelecimento de regras próprias para os contratos de seguro. 

Aliás, entendo que o contrato de seguro é um contrato de conteúdo complexo, 

mas de natureza dinâmica, possuidor de características únicas, o que lhe torna 

desconhecido do grande público consumidor de suas coberturas securitárias. 

Por esse motivo, entendo como válida e compreensível a preocupação do 

legislador com os clientes segurados hipossuficientes, que devem ser corretamente 

esclarecidos sobre o seguro contratado, o seu clausulado e a adequação às suas 

necessidades em termos de coberturas e interesses seguráveis. 

Essa preocupação, entretanto, tem sido constantemente questionada perante 

esta Comissão, quando falamos de grandes empresas, que têm condições de tratar 

seus interesses em pé de igualdade e condições com a sociedade seguradora, ou 

talvez até mesmo em situação superior. 

Esse é um dos pontos que fragiliza a proposta contida no PL 3.555-A, assim 

como a desnecessária inserção de regras para os contratos de resseguro, situação 

essa defendida por seguradoras e entidades representativas desse setor. 

Não é por demais lembrar que a atividade securitária e suas práticas 

comerciais configuram-se como relação de consumo, estando, então, regidas pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a proposição de 

cláusulas contratuais para o contrato de seguros deve estar em perfeita harmonia e 

de acordo com o Código consumerista, dando total garantia aos segurados 

consumidores. 

O que se percebe, Sr. Relator, Deputado Armando Vergílio, é que o PL, tanto 

na forma original como no substitutivo aprovado, o PL 3.555-A, não atende aos 

anseios e às perspectivas de todos os atores do mercado de seguros. As 

reclamações direcionadas aos termos do PL 3.555-A são uma realidade, e essa 

contestação ferrenha conduz a um indicador de que esse PL 3.555-A, na forma 

como se encontra, não é um bom projeto para o mercado. Aliás, isso já foi 

demonstrado em outras audiências públicas realizadas no âmbito da Comissão 

Especial anterior por várias entidades representativas do setor, inclusive a SUSEP. 

E essa mesma situação tem-se repetido no âmbito desta Comissão. 
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No meu entendimento, a concepção do projeto, seu alcance e finalidade o 

tornam indiscutível. Porém, a título de exemplo, o legislador tem de estabelecer 

normas para todas as situações previsíveis e possíveis. E não pode haver o mesmo 

tratamento igualitário para aqueles que são completamente desiguais e diferentes 

entre si. É exatamente o caso da aplicação de regras de proteção indistintamente, 

seja o segurado hipossuficiente ou não. 

Srs. Vice-Presidente e Relator, não tenho a menor dúvida de que todas as 

questões desse PL 3.555-A serão habilmente solucionadas em possível substitutivo 

já anunciado pelo eminente Relator. A minha mensagem e solicitação aos membros 

desta Comissão Especial é de que rejeitem qualquer iniciativa ou proposta de 

inclusão do agente de seguros no processo de intermediação de seguros, o que 

constitui uma excrescência no mercado de seguros como coisa excessiva e 

demasiada que agride o equilíbrio e a harmonia de algo. 

Encerrando, eu e o SINCOR-MG nos colocamos à disposição desta 

Comissão Especial para colaborar e ajudar no que for preciso, no sentido de que se 

elabore uma lei geral de seguros ampliada, equilibrada e mais justa para todos os 

que integram o mercado de seguros. 

Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) - Agradeço as palavras aqui 

proferidas pela Maria Filomena.  

Dando sequência à audiência, passo a palavra, na fase de interpelações, ao 

Deputado Armando Vergílio, Relator. 

O SR. DEPUTADO ARMANDO VERGÍLIO - Muito obrigado, Sr. Presidente e 

Ministro Luiz Sérgio. 

Quero cumprimentar, de forma especial, os Presidentes dos sindicatos dos 

corretores de seguros, capitalização, previdência e de resseguros dos Estados de 

Minas Gerais, Maria Filomena Magalhães Branquinho; do Paraná, José Antonio de 

Castro; do Distrito Federal, Dorival Alves de Souza; e de Sergipe, nosso querido 

Antônio Ferreira de Albuquerque. 

Quero agradecer muito as manifestações desses quatro Presidentes de 

sindicatos de quatro Estados importantes, geograficamente muito bem distribuídos: 

o José Antônio, da Região Sul do Brasil, do Paraná; a Maria Filomena, da Região 
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Sudeste, de Minas Gerais; o Dorival, daqui do Centro-Oeste, de Brasília; e o 

Ferreira, da Região Nordeste, lá de Sergipe.  

Nós cumprimos aqui mais uma etapa importante, Sr. Presidente, demais 

ouvintes, em relação à fase de oitivas desta Comissão Especial. Infelizmente, nós 

temos tido uma presença muito pequena dos Srs. Parlamentares e das Sras. 

Parlamentares, Deputados e Deputadas, em razão das diversas atividades 

concorrentes, em termos de horário, que estão ocorrendo neste ano aqui na Câmara 

dos Deputados e que têm, obviamente, dividido a atenção e a exigência da presença 

dos Deputados e das Deputadas. 

É uma pena. Eu lamento muito, porque, nesta fase, têm sido apresentados a 

esta Comissão, numa riqueza, acho, muito grande — não sei se isso ocorreu, com 

essa profundidade, nas fases anteriores em que esta Comissão existiu —, subsídios 

muito bons. Por exemplo, na última audiência pública, tivemos como subsídio a lei 

suíça, que nos foi trazida. Hoje, está aqui a lei de Portugal, em consonância com o 

que prega a diretiva do Parlamento europeu.  

Percebemos que o sindicato dos corretores fez o dever de casa. Isso é 

demonstrado pelo trabalho feito pelo SINCOR-PR e que já tive oportunidade aqui de 

examinar rapidamente. Realmente, é muito detalhado e faz uma abordagem 

específica do PL 8.034/2010, apresentado pelo Deputado Moreira Mendes. E pelas 

manifestações feitas hoje, percebo a unanimidade da contrariedade em relação aos 

termos dos dois projetos que estão apensados: o 3.555-A e o 8.034. Foram 

unânimes as manifestações, em primeiro plano, do Presidente do SINCOR-DF, 

Dorival Alves de Sousa, que, por ser advogado militante no setor de seguros há 

tantos anos, com uma experiência muito grande — já foi diretor de seguradoras, 

como a Itaú, enfim, já tem uma experiência muito grande como corretor de seguros 

—, conhece principalmente o contrato de seguro. Como já disse, por ser um 

advogado militante nessa área, ele nos trouxe uma série de informações 

extremamente esclarecedoras em relação ao texto atual dos projetos que estão 

tramitando apensados. 

Posteriormente, tivemos a brilhante exposição também do José Antonio, 

Presidente do SINCOR-PR, que constituiu, no âmbito do sindicato do seu Estado, 

um grupo que, percebo aqui, analisou com profundidade, com detalhamento, de 
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forma pormenorizada, o texto, principalmente do PL 8.034, fazendo uma série de 

considerações, de críticas, mas pontuando cada uma delas em relação às 

justificativas desse estudo que foi feito lá. 

O Ferreira, da mesma forma, traz para nós, e quero agradecer muito, as duas 

leis portuguesas. Isso é importante, porque Portugal foi muito citado nas fases das 

audiências públicas. E no grande seminário que fizemos no Auditório Nereu Ramos 

esteve presente, inclusive, um jurista português. E as leis portuguesas, percebo, são 

recentes: uma de 2008 e a outra de 2006. Ou seja, foram aprovadas posteriormente 

à própria apresentação inicial do PL 3.555, que é de 2004. Quero agradecer muito 

essas contribuições. Vamos analisá-las, sim. Acho que é uma boa colaboração. 

No mesmo diapasão, a Filó traz uma manifestação muito esclarecedora do 

pensamento, principalmente a preocupação em relação ao agente, que já havia sido 

suscitada aqui; foi falada hoje pelo Dorival, foi falada por você e já havia sido falada 

anteriormente. 

Acolho, com muita alegria e gratidão, todas as manifestações para 

continuarmos a construção da convicção final. Tenho certeza de que me orientarei 

muito pelas diversas manifestações que foram aqui apresentadas, tanto as 

favoráveis quanto as contrárias. Pesaremos, de forma equilibrada, cada uma das 

manifestações trazidas a esta Comissão. 

Pretendo, na próxima audiência pública, apresentar — estava previsto para 

hoje, infelizmente não tivemos quórum em tempo hábil — o novo cronograma de 

trabalho para apreciação do Plenário da Comissão Especial. Acredito que, no 

máximo, haverá mais uma audiência pública, que está marcada para o dia 24. 

Posteriormente, haverá, talvez, uma ou duas reuniões. Assim, teremos condições de 

encerrar esta fase, possivelmente, ainda no mês maio, e abrir o prazo para 

apresentação de emendas dos Deputados que integram a Comissão, para, então, 

elaborarmos nosso parecer, que, adianto — já o fiz anteriormente e o faço 

novamente —, deverá vir em forma de um substitutivo, por “n” razões que foram aqui 

apresentadas.  

Na verdade, não tenho muitos questionamentos a serem feitos. Vou dar a 

oportunidade a outros Deputados, principalmente ao Deputado Ronaldo Benedet, 

que se encontra aqui conosco, para que possa fazê-los, se assim quiser. Tivemos 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 3555/04- Normas Gerais Contrato Seguro Privado 
 Número: 0351/13  17/04/2013 
 
 

 20 

aqui o trânsito de alguns Deputados, que por aqui passaram. Obviamente, no 

momento apropriado, vão poder se inteirar e se informar de todo o contexto do que 

foi debatido. 

Pretendemos realizar, ao final da fase de audiências públicas e antes da 

abertura da fase da apresentação das emendas, uma reunião administrativa da 

Comissão e fazer um resumo, tanto da fase entre 2004 e 2006 quanto da segunda 

fase desse mesmo projeto, entre 2009 e 2010 — esta Comissão Especial, inclusive, 

existia em 2010, na 53ª Legislatura, e era presidida pelo Deputado Moreira Mendes, 

tendo como Relator o Deputado Jorginho Maluly, de São Paulo, que apresentou o 

relatório final —, e da fase de 2012 e 2013; ela foi reinstalada no ano passado.  

Assim, eu poderei, talvez, antes do recesso parlamentar do meio ano, 

apresentar um primeiro trabalho para análise, de forma preliminar e antecipada, dos 

Deputados que integram a Comissão. 

Sr. Presidente, eram essas as minhas considerações.  

Agradeço, mais uma vez, aos palestrantes que trouxeram, aqui, essa riqueza 

tão grande de informações e de subsídios para a Comissão. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) - Deputado, gostaria de fazer 

uso da palavra? (Pausa.) 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo Benedet, do PMDB de Santa 

Catarina. 

O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Obrigado pela oportunidade. 

Quero dizer da minha satisfação de participar desta reunião. Desculpem-me pelo 

atraso. Tivemos que votar, e eu tinha que participar da reunião da Comissão de 

Ética, cuja sala foi trocada, em virtude do tumulto que há na Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) - Ouvimos daqui o barulho. 

O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - E tive que voltar ao plenário. 

Esta Comissão Especial é muito importante com a presença dos palestrantes. 

Infelizmente não pude estar presente, porque sempre aprendemos. Lembro que 

temos um Código Civil recentemente votado, sancionado e publicado no Brasil; o 

anterior era de 1912. E o conteúdo desse novo Código Civil em relação ao contrato 

de seguro é muito bom. Assim, na avaliação das emendas, do relatório e do que 
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vamos encaminhar para o Plenário votar, precisamos ter muita responsabilidade, 

para não mudarmos o que está muito bom no Código Civil brasileiro. Devemos fazer 

acréscimos na lei, se assim entendermos, mas eu penso que a espinha dorsal do 

Código Civil brasileiro tem que ser mantida, no tocante a seguros no Brasil.  

O País precisa se adaptar às questões internacionais, de mercado, e outras 

questões novas. Hoje tive aprovado um projeto meu na Comissão de Minas e 

Energia, da qual faço parte, e do qual ninguém sabia. O Governo até queria que não 

fosse votado já, porque se trata de algo novo, a comercialização de energia elétrica 

para os carros elétricos. 

O mundo tem mudado, tem apresentado alternativas e formas diferentes em 

todos os setores, e eu acho que esse projeto deveria ser aproveitado para algo em 

que houve mudança, na prática da sociedade, do mundo e do nosso dia a dia, para 

acrescentar, para facilitar e não para desestimular, uma vez que o seguro é uma 

área eminentemente de cálculo atuarial. Não podemos desestimular quem oferece a 

possibilidade de seguro. Nós temos, por exemplo, o seguro da maçã, no meu 

Estado. O plantio da maçã é a atividade agrícola de maior risco no Brasil. E há 

seguradora que faz o seguro. Mas é um seguro rural infinitamente de maior risco do 

que o de qualquer outro cultivar, de qualquer outro produto, como cereais, enfim, 

porque a maçã está sujeita a geada, a granizo, e isso dá num lugar, não dá no 

outro... 

(Não identificado) - Muita chuva, pouca chuva. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Benedet) - É, mas principalmente o 

granizo acaba com a maçã. Muita chuva ou pouca chuva não atrapalha muito. 

Então, nesse aspecto, devemos ter o cuidado de não prejudicar o novo 

Código Civil, que hoje é uma legislação muito rica, muito bem estudada, e o seu 

conteúdo em relação à questão do seguro no Brasil é muito bom. 

Nossos parabéns e obrigado pela presença de vocês, que sempre vêm 

contribuir. Farão parte do relatório todas essas contribuições, que ficarão para os 

Anais da história desta Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) - Agradeço as palavras e a 

contribuição do Deputado Ronaldo Benedet, do PMDB de Santa Catarina. Fez uma 
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intervenção breve, mas com espírito de colaboração muito importante, diante do 

trabalho que temos a desempenhar. 

Vou franquear a palavra — não é obrigatório — para alguns dos palestrantes 

que queiram dar uma palavra final ou dizer algo que depois da palestra tenham 

porventura ficado com vontade ainda de dizer, do tipo “faltou uma coisinha”. 

Se os senhores desejarem, a palavra está franqueada para alguma 

consideração final ou alguma complementação de suas palestras. 

O SR. JOSÉ ANTONIO DE CASTRO - Rapidamente, sobre a importância da 

palavra aqui, do Deputado Ronaldo Benedet, em relação à questão da evolução dos 

temas.  

Um dos temas que nós até abordamos aqui, na palestra, foi a questão da 

assinatura digital nos contratos de seguros. Então, a modernidade tem de constar, e 

temos de visualizar esse tema, que é muito importante. 

Era essa a minha consideração. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Sérgio) - Muito bem. 

Quero agradecer aos palestrantes a presença. As contribuições que os 

senhores trouxeram serão de muita importância. Esse projeto tramita já há bastante 

tempo na Casa, e eu tenho muita esperança e convicção de que nós iremos 

concluí-lo, até porque, enquanto está em tramitação, há sempre um ponto de 

interrogação sobre o que pode sair daqui. E a dúvida traz receios e inibe ações de 

investimentos. Então, nós precisamos concluir esse trabalho, para que possamos 

dar ao setor de seguros uma legislação que vá ao encontro de um novo momento 

que o Brasil vive.  

Essa área dos seguros, no meu entender, tem um enorme campo para se 

consolidar, para avançar. Indiscutivelmente, essa será uma das áreas que mais vão 

crescer. Tenho muita convicção e certeza disso. 

Então, quero aqui agradecer a todos a presença. A experiência do Relator, 

indiscutivelmente, vai dar uma contribuição muito positiva ao trabalho que todos nós 

estamos aqui coletivamente construindo. 

Antes de encerrar, quero agradecer mais uma vez aos senhores a presença. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, antes 

convocando reunião ordinária com audiência pública a se realizar no dia 24 de abril, 
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quarta-feira, às 14h15min, no Plenário 7. Convoco também para as 15h30min a 

eleição para o cargo de 1º Vice-Presidente desta Comissão Especial. 

Encerro esta reunião, agradecendo a todos os presentes: assessores, 

funcionários, palestrantes e Deputados. 


