
                          

                                                                            
 

 CADASTRO DE CORRETORA PESSOA FÍSICA               (   ) INCLUSÃO   (   ) ALTERAÇÃO 
 

 
DADOS DE REGISTRO 

Código Susep:  Nome:  CPF/CNPJ:  
Inscr. INSS: Inscr. Municipal (ISS):  Executivo de contas:  Executivo: BAETA(PATRICIA) 
Endereço: Município: Bairro:  CEP:  
Banco: Agência: Conta corrente: Câmara: 

 
DADOS PARA CONTATO 

Fax:   Endereço: CEP:   
Fone: Bairro:   Município: Contato BENEF:  
Contato RE: E-mail contato:    E-mail sinistro:             E-mail extrato: 

 
CONTATO NA CORRETORA 

Nome Cargo Aniversário E-mail 
1- (proprietário/gerente/responsável)   
2-    
3-    

 
INFORMAÇÕES CIRCULAR SUSEP Nº 380 

Profissão: Corretor de seguros 
 
Faixa de renda:   (  ) até  R$ 3.000,00                               (  ) de R$ 3.000,00  a  R$ 5.000,00                                (  ) de R$ 5.000,00  a  R$ 10.000,00 
                                     (  ) de R$ 10.000,00  a  R$ 20.000,00                                 (  )  acima  de  R$ 50.000,00    

 
Tipo Envio Kit:   (   )   1. Segurado    
                              (   )   2.  Corretor    

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
(  ) Registro na Susep 
(  ) Cópia de identidade/CPF 
(  ) Comprovante de residência 
(  ) Cópia da Inscrição INSS (PIS) 
(  ) Dados da conta corrente para depósitos de comissão (cópia do cheque) 
(  ) Cópia do Cartão de Inscrição Municipal 
(  ) ISS - Comprovante de recolhimento por estimativa ou documento hábil emitido pela Prefeitura que dispense a retenção na fonte 
(  ) Declaração de retenção do INSS (obrigatório apenas para corretores PF que elegerem outra seguradora para retenção e recolhimento do INSS) 
(   ) Comprovante de recolhimento da contribuição sindical 

 
 
LOCAL E DATA:                                                                                                                                       CORRETOR: ________________________________________  



 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
À Empresa 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________________ , SUSEP 
Nº__________________________, venho sob as penas da Lei, eleger a 
___________________________________, com sede na _________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº_________________________, para efetuar a retenção e 
recolhimento do INSS, de forma centralizada até o limite máximo do salário-de-
contribuição, a partir do mês ____ /____ até o mês ____/ ____. 
 
Declara também, estar ciente, de que uma vez não atingindo o limite máximo de 
contribuição, da obrigação e responsabilidade de efetuar a complementação da contribuição 
até o limite máximo, se por qualquer razão, deixar de atingir o limite máximo mencionado, 
conforme determina a Instrução Normativa RFB Nº 971/2009, em seu artigo 67, inciso I § 
3º. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração, ficando sob minha responsabilidade qualquer 
sanção imposta pela Auditoria Fiscal do INSS decorrente de seus efeitos. 
 
 
DATA 
 
 
 
NOME 
 
INSS 
 
CPF 
 
Endereço 
 
CEP 
 
Telefone 
 
E-mail 
 
 



DECLARAÇÃO	

	

Eu,__________________________________________________________________________,
Corretor	de	Seguros,	residente	à	__________________________________________________	

Cep:____________________,	Municípo_____________________________________UF	_____	

Carteira	de	identidade	nº	__________________e		CPF	nº______________________	inscrito	na	

SUSEP	sob	o	nº	________________________________	,	declaro	sob	pena	de	responsabilidade	

Civil	 e	 criminal	 que	 estou	 enquadrado	 como	 “	 Profissional	 Autônomo	 Não	 Estabelecido”,	
estando	isento	do	Imposto	Sobre	Serviço	–	ISS	e	dispensado	de	inscrição	municipal,	conforme	
artigo	12,	inciso	XIX	do	Código	Tributário	do	Município	do	Rio	de	Janeiro,	Lei	nº	691	de	24/12/84,	
atualizado	pela	Lei	nº	3.691	de	28/11/2003	e	2º	artigo	153	do	Decreto	nº	10.514	de	08/10/1991.	

	

																													Rio	de	Janeiro,	___de	_______________de	________.	

	

					__________________________________________________________________	

																																																								(Assinatura	do	Corretor)	


