
PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO NO IBRACOR 
 
Os procedimentos a seguir destinam-se somente aos corretores “novos” que não 
possuem cadastro na SUSEP. 
 

1º - O corretor deverá acessar o portal do IBRACOR e clicar na opção “Inscrição” para obter os 

formulários de acordo com o tipo de registro (pessoa física ou pessoa jurídica). 

 

2º - Preencher os dados solicitados no formulário, de acordo com os documentos a serem 

anexados: 

Pessoa Física: 

 

a) carteira de identidade, válida em todo o território nacional; 

b) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

c) comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 

1. comprovantes de votação  

OU 

2. certidão de quitação eleitoral que pode ser obtida no link 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

d) comprovante de quitação com o serviço militar, quando se tratar de brasileiro com idade 

entre dezoito e 45 anos; 

e) comprovante de residência ou declaração de endereço, firmada pelo próprio, nos termos 

da Lei nº 7.115/1983; 

f) comprovação de aprovação técnico-profissional em instituição de ensino autorizada, 

observando os ramos de atividade em que esteja habilitado; 

g) ficha de adesão ao IBRACOR; 

1. Acessar a opção “Cadastre-se” no site do Ibracor e criar uma conta; 

2. A senha será informada por e-mail; 

3. De posse da senha, deverá acessar a conta através da opção “Entrar”; 

4. Em seguida acessar a opção “Associados”; “Cadastro de Associados”; 

5. Deverá preencher o cadastro na opção “Criar novo cadastro de Pessoa Física”; 

6. Depois de preencher o cadastro deve acessar a opção “Associados”; “Busca de 

associados” onde deverá pesquisar os seus próprios dados; 

7. A tela constando os dados deve ser impressa ou capturada 

h) comprovante de pagamento de serviços estabelecido pelo IBRACOR, a seu favor. 

1. O corretor deverá enviar um e-mail para boleto@ibracor.org.br informando seus 

dados e solicitando o respectivo boleto para pagamento da taxa de serviço. 

 

Pessoa Jurídica: 

 

a) cópia do ato constitutivo, contrato ou estatuto social, devidamente arquivado no registro 

competente; 

b) Documentos dos diretores, administradores, acionistas e cotistas: 

 

1. carteira de identidade, válida em todo o território nacional; 

2. comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

3. comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 

o comprovantes de votação 



OU 

o certidão de quitação eleitoral que pode ser obtida no link 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

4. comprovante de quitação com o serviço militar, quando se tratar de brasileiro com 

idade entre dezoito e 45 anos; 

5. comprovante de residência ou declaração de endereço, firmada pelo próprio, nos 

termos da Lei nº 7.115/1983; 

 

c) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

d) ficha de adesão ao IBRACOR; 

1. Acessar a opção “Cadastre-se” no site do Ibracor e criar uma conta; 

2. A senha será informada por e-mail; 

3. De posse da senha, deverá acessar a conta através da opção “Entrar”; 

4. Em seguida acessar a opção “Associados”; “Cadastro de Associados”; 

5. Deverá preencher o cadastro na opção “Criar novo cadastro de Pessoa Jurídica”; 

6. Depois de preencher o cadastro deve acessar a opção “Associados”; “Busca de 

associados” onde deverá pesquisar os dados da corretora; 

7. A tela constando os dados deve ser impressa ou capturada 

e) comprovante de pagamento de serviços estabelecido pelo IBRACOR, a seu favor. 

1. O corretor deverá enviar um e-mail para boleto@ibracor.org.br informando seus 

dados e solicitando o respectivo boleto para pagamento da taxa de serviço. 

f) Caso o responsável técnico atue como responsável em mais de uma corretora deverá ser 

anexada Declaração de Deveres e Responsabilidade constando os nomes e CNPJ das 

empresas. 

 

3º - Imprimir, assinar e digitalizar o formulário, para ser encaminhado ao Sindicato 

(presencialmente ou de forma digital) acompanhado de todos os documentos exigidos na 

Resolução IBRACOR nº 002/2019; 

 

6º - O Sindicato irá receber os processos, observando o disposto na Resolução nº 002/2019, 

deverá conferir (orientar o corretor caso falte documento) e fazer o envio da documentação 

completa para o IBRACOR. 

 

7º - O IBRACOR irá recepcionar os processos e realizar a análise de toda documentação 

enviada;  

 

8º - Caso o processo seja colocado em exigência, o IBRACOR comunicará o Sindicato através 

de e-mail. Por sua vez, o Sindicato deverá entrar em contato com o corretor, para orientar o 

devido cumprimento da exigência; 

 

9º - O Sindicato recepcionará a exigência e enviará para segunda análise do IBRACOR, no e-

mail que o notificou; 

 


