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I – Introdução:  

 

O presente Relatório foi elaborado por Grupo de Trabalho instituído 

conjuntamente pelas entidades representativas dos Corretores de Seguro, 

FENACOR, e das empresas de seguro, previdência complementar aberta, saúde 

suplementar, e capitalização, CNseg e Federações. O Grupo foi formado por 

representantes indicados pelas citadas entidades, entre advogados e profissionais 

do setor, os quais, no curso de algumas semanas, debateram e aportaram 

informações sobre os diversos aspectos que, na sua visão, a matéria comporta. 

Trata-se, assim, de um esforço coletivo que busca determinar a interpretação e os 

efeitos da incidência da nova Lei 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais-LGPD. O foco deste Relatório são as atividades desenvolvidas pelos 

Corretores de Seguros, no seu relacionamento com os clientes e com as empresas 

ofertantes de produtos dos segmentos citados. 

Tendo em vista que a LGPD acaba de iniciar a sua vigência, naturalmente os 

comentários e recomendações aqui oferecidos não são definitivos nem pretendem 

esgotar todas as hipóteses de aplicação da nova Lei nas diferentes etapas de atuação 

do Corretor. 

Por oportuno, os signatários deste Relatório, de forma uníssona, enfatizam a 

importância dos serviços prestados pelo Corretor aos seus clientes, em todas as 

etapas verificadas ao longo do processo de pré e pós-contratação. Essa atuação, 

reconhecida pelas Seguradoras e Empresas dos demais segmentos, viabiliza a 

própria existência sustentável do Setor, ao contribuir de forma inestimável para o 

funcionamento eficiente e equilibrado do Sistema Nacional de Seguros Privados. 

 

II – Breves comentários acerca da importância do profissional Corretor de 

Seguros:  

 

Não há dúvidas sobre a relevante importância que o profissional corretor de 

seguros possui, seja para os consumidores de seguros ou pela destacada atuação 
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para a formação do Produto Interno Bruto (PIB), dado o seu preparo técnico e o 

compromisso que mantém com o segurado, não se limitando a prestar um serviço 

de venda ou de mera intermediação. 

O consumidor do mercado de seguros é a verdadeira motivação da sua existência, 

e o corretor, no exercício do seu mister, exerce o papel de minorar a distância entre 

as partes contratantes da apólice de seguro. 

 

Importa salientar que o número de corretores de seguros é ilimitado (artigo 2º, 

parágrafo único, da Lei nº 4.594/64), existindo, hoje, um contingente superior a 

cem mil corretores, dos quais cerca da metade é constituído de empresas, gerando 

empregos, impostos e proteção para a sociedade. Estima-se, portanto, que, entre 

empregos diretos e indiretos, estamos tratando de cerca de quinhentas mil pessoas 

envolvidas na atividade. 

 

Naturalmente que esse grande contingente de profissionais e de empresas 

demonstra, também, que a concorrência do setor é ampla e acirrada e que inexiste 

ofensa aos princípios da livre concorrência (C.F. artigo 170) e da Lei de Liberdade 

Econômica. 

 

Como sabido, o seguro não é um bem tangível ou uma mercadoria qualquer: a sua 

entrega é indefinida e a longo prazo; daí porque o risco de uma contratação 

equivocada, em especial quando desassistida, apresenta sim risco relevante, já que 

as pessoas seguram os seus patrimônios, as suas vidas/saúde, ou seja, os 

consumidores não podem ficar entregues à toda sorte de intempéries. 

 

A participação expressiva desse profissional de, no mínimo, 85% (oitenta e cinco 

por cento) da produção desse importante segmento econômico, qual seja o setor de 

seguros, é indicativo da escolha do segurado por ser assessorado em suas 

contratações. Essa situação reforça, sobremaneira, a participação decisiva do 

Corretor na formação do PIB brasileiro, na dinâmica da nossa economia, na 

formação de poupança interna e na aplicação de recursos em títulos públicos ou 
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privados, sem mencionar a empregabilidade do setor e a geração expressiva de 

impostos. 

  

O papel do corretor de seguros não se limita a angariar e a promover contratos de 

seguros, como meros intermediários legais ou “distribuidores”; ele atua na 

assistência técnica e no atendimento permanente e direto aos seus 

clientes/segurados, na contratação, na vigência, na renovação do contrato, na 

necessidade de endossos, e na ocorrência de sinistros. 

 

Assim, no contexto da LGPD, deve ser considerado, também, o relevante papel do 

corretor na proteção do consumidor de seguros, que deve ter os seus dados 

protegidos no ciclo de vida e na cadeia que integra a atividade de seguros. 

 

III – Considerações Gerais: 

 

A Lei nº 13.709/2018, que institui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD, incorpora à legislação brasileira uma série de regras que vão incidir sobre 

as operações de tratamento de dados pessoais.  

Nesse sentido, a LGPD implicará significativos impactos para quase todos os 

segmentos econômicos, até mesmo para o Poder Público, uma vez que, ressalvadas 

algumas poucas exceções (art. 4º1), ela será aplicada “a qualquer operação de 

 
1 Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: 

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; 

II - realizado para fins exclusivamente: 

a) jornalístico e artísticos; ou 

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei; 

III - realizado para fins exclusivos de: 

a) segurança pública; 

b) defesa nacional; 

c) segurança do Estado; ou 

d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou 

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, 

uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência 

internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência 

proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei. 
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tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público e 

privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam 

localizados os dados” (art. 3º2), desde que “a atividade de tratamento seja realizada 

em território nacional” (art. 3º, I), “a atividade de tratamento tenha por objetivo a 

oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de 

indivíduos localizados no território nacional” (art. 3º, II) ou, ainda, que “os dados 

objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional” (art. 3º, III). O 

setor dos corretores de seguros – assim como aquele de Seguros -, será, entre os 

setores econômicos, dos que mais rapidamente sentirá os efeitos da LGPD, já que 

o tratamento de dados pessoais é fundamental para a sua atividade. 

Partindo-se dessa premissa, foi elaborado, pela FENACOR, fluxo de atuação dos 

corretores de seguros no curso da contratação de seguros e durante a vigência do 

contrato entre seguradora e segurado, e a partir dele o Grupo avaliou as 

 
§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação 

específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento 

do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os 

direitos do titular previstos nesta Lei. 

§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo por 

pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito 

público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a 

limitação imposta no § 4º deste artigo. 

§ 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às 

exceções previstas no inciso III do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios 

de impacto à proteção de dados pessoais. 

§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o 

inciso III do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela 

que possua capital integralmente constituído pelo poder público.           (Redação dada pela Lei nº 

13.853, de 2019)      Vigência 

 
2 Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou 

do país onde estejam localizados os dados, desde que: 

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional; 

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços 

ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou    (Redação dada 

pela Lei nº 13.853, de 2019)     Vigência 

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. 

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre 

no momento da coleta. 

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV 

do caput do art. 4º desta Lei. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm#art65..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm#art65..
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consequências no que toca à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 

13.709/18, ou simplesmente LGPD, em relação à atuação do corretor de seguros, 

sugerindo, de acordo com o caso, medidas a serem adotadas com vistas a 

minimizar os riscos para os corretores de seguros em termos de incompatibilidade 

da sua atuação com a LGPD. 

Em linhas gerais, para as fases que vão da cotação até a aceitação da proposta por 

parte da seguradora, parece-nos que os tratamentos de dados realizados pelo 

corretor de seguros em relação às informações que são compartilhadas com as 

sociedades seguradoras, atuaria o corretor de seguros em nome dos titulares dos 

dados, seus clientes (potenciais segurados e futuramente segurados), agindo em 

nome e por conta destes. 

Os integrantes deste grupo de trabalho entendem que o cliente não é um 

controlador de dados perante o corretor ou à seguradora, visto que ele não decide 

o que fazer com os seus próprios dados. A condição dele é a de titular dos dados, 

que os concede ao Corretor para finalidades diversas que envolvem tratamentos de 

dados. 

A esse respeito, entendemos que tais tratamentos de dados estariam cobertos pelo 

mandato legal do corretor de seguros em relação a seus clientes (Decreto Lei 73, 

de 1966, art 9º3). Nessa linha, bastaria para a seguradora, na nossa opinião, que o 

corretor demonstrasse que efetivamente representa seu cliente para que pudesse 

compartilhar dados deste com a seguradora e vice-versa.  

Todavia, por razões de prudência, entendemos necessária uma autorização do 

cliente, inclusive para realizar cotações, vez que seus dados pessoais serão 

compartilhados com inúmeras empresas. Ademais, independentemente da 

previsão legal, poderia ser exigido dos corretores de seguros um comprovante de 

 
3 Art 9º Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado, seu 

representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado 

o disposto no artigo seguinte. 
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que eles possuem “mandato para representar os clientes” perante as seguradoras, 

situação esta que justifica a existência de um documento específico, para evitar 

questionamentos. 

Contudo, após a aceitação pela sociedade seguradora da proposta apresentada, o 

mandato legal do corretor de seguros se encerra, mas evidentemente não termina 

o interesse do corretor em prestar um bom serviço ao seu cliente ao longo do 

período de vigência da apólice, devendo a sociedade seguradora requerer que ele 

apresente autorização específica de seus clientes para continuar a representá-los 

durante a vigência do contrato de seguros. Fica ressalvada a hipótese das fases 12 

e 17, na qual poderá ser confirmada ao corretor de seguros a ocorrência de 

pagamento das parcelas do prêmio por seus clientes para fins de pagamento da 

comissão respectiva. Para essa finalidade, poderá ser utilizada o “TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO CONSENTIMENTO”, constante deste Relatório como Anexo 

1. 

Entende-se, ainda, que o corretor de seguros, ao enviar os dados dos clientes para 

as seguradoras também não são controladores dos dados, mas representantes do 

titular dos dados. O corretor de seguros será controlador dos dados quando os 

receber e armazenar para suas atividades e, também, para o oferecimento de outros 

produtos, já que sua função legal é “angariar e promover contratos de seguro”. 

Contudo, no relacionamento corretor (cliente) x seguradora, entendemos que o 

corretor de seguros atue como verdadeiro representante do seu cliente, agindo em 

seu nome ao fornecer e receber dados da seguradora. 

IV –  Aplicação da Lei em cada etapa do fluxo de atividades: 

   

Abaixo segue o detalhamento da nossa avaliação por fase da atuação do corretor 

e, ao final, alguns anexos contendo modelos de documentos e informações que 

podem ser úteis aos corretores no que toca ao tratamento de dados de seus clientes: 
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1. Avalia o perfil do cliente (podendo ser presencial, por e-mail, por fone, por 

whatsapp ou por redes sociais, contando com as autorizações legais fornecidas 

pelo segurado para tanto – anexo 1);  

Comentário: Nesta fase o corretor atua como controlador de dados avaliando o 

perfil de seu cliente para o fim de prestar adequadamente o serviço contratado, já 

que é ele, corretor, quem decide que dados coletar e como tratá-los. Aqui não se 

está falando em análise de perfil como parte da análise do risco e precificação. 

Nesse momento sequer se definiu qual o produto que o cliente necessita nem muito 

menos qual a seguradora a ser contratada. Como base legal para o tratamento seria 

a execução do contrato/procedimentos preliminares ao contrato.  

Como recomendação, seria importante que o corretor de seguros, no início de 

sua relação com seu cliente, prestasse todas as informações relativas aos 

tratamentos de dados que realizará no âmbito da prestação de serviços e que 

buscasse eventuais autorizações que se mostrem necessárias ao tratamento de 

dados de seus clientes. Isso poderia se dar, por exemplo, por meio da 

elaboração de uma política de privacidade e de um termo de 

consentimento/autorização a ser assinado por seus clientes, dependendo do 

caso (nos anexos deste documento incluímos modelos de termo de 

autorização/consentimento e um sumário das informações que devem ser 

incluídas em política de privacidade a ser elaborada pelos corretores).  

 

2. Identifica a necessidade e o melhor produto/serviço para o Segurado;  

Comentário: Nesta fase, o corretor atua como controlador no âmbito da prestação 

de serviços ao seu cliente, que ainda não é um segurado. Como base legal para o 

tratamento seria a execução do contrato/procedimentos preliminares ao contrato 

entre o corretor de seguros e seu cliente. 
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3. Levanta informações e procedimentos operacionais específicos de 

produto/serviço. Existem inúmeros processos e solicitações envolvendo dados 

sensíveis e não sensíveis (anexos 1 e 2 – alguns ramos);  

Comentário: Ainda se encontre no âmbito de atuação do corretor como 

controlador, para entender o que seu cliente está buscando. Como base legal para 

o tratamento seria a execução do contrato/procedimentos preliminares ao contrato 

para dados não sensíveis e exercício regular de direito em sede contratual para 

dados sensíveis. 

 

4. Mantém contato presencial ou digital com o Segurado; 

Comentário: Igualmente atua como controlador, já que os dados que trata são para 

atender seus clientes, no âmbito da prestação de serviços contratada. Como base 

legal para o tratamento seria a execução do contrato/procedimentos preliminares 

ao contrato. 

 

5. Faz a cotação do produto/serviço para o segurado em sistema de várias 

Companhias Seguradoras ou Operadoras ou Empresas e/ou em 

multicálculos;  

Comentário: uma vez identificado o produto adequado para o cliente, o corretor 

passa a representá-lo e a buscar no Mercado de Seguros soluções que atendam à 

sua necessidade, fazendo, igualmente, cotações para verificar aquele produto que 

atende melhor seu cliente, tanto em termos de cobertura quanto de preço. Nessa 

etapa parece-nos que o corretor já esteja atuando em nome e por conta do seu 

cliente, titular do dado, uma vez tendo avaliado o perfil de seu cliente e dado a 

assessoria necessária para que ele pudesse escolher o produto adequado. Acordado 

o produto a ser contratado, o corretor, em nome do segurado e no âmbito de seu 

mandato legal, faz cotações junto a distintas sociedades seguradoras. Não há que 

se falar, portanto, em base legal para o tratamento de dados já que o corretor aqui 

trata os dados em nome do titular, seu cliente. O cliente, quando remete os seus 
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dados para o corretor a fim de que este envie para a seguradora, desempenha 

um papel similar àquele do controlador, já que é ele quem decide as condições 

do tratamento de dados (no tocante ao seu envio à seguradora) e o Corretor, 

no caso, atua em nome e por conta daquele. Essa observação vale para todas 

as hipóteses nas quais o corretor trata dados por conta e em nome de seus 

clientes. 

O Grupo entende que o Corretor de Seguros, na fase inicial, age como se o 

cliente/proponente fosse. O Grupo entende que o Corretor de Seguros, na fase 

inicial, age como se o cliente/proponente fosse e, portanto, não necessitaria de 

uma base legal ou de autorização de seu cliente para tratar seus dados em sua 

atuação no âmbito de seu mandato legal.  

Contudo, não há no momento, qualquer manifestação seja por parte da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) seja por parte da SUSEP (ou mesmo da 

ANS) ou ainda do judiciário sobre essa questão. Por essa razão, acreditamos que 

seria recomendável o corretor buscar a autorização de seus clientes para fins de 

envio de seus dados pessoais às seguradoras, seja para os dados pessoais não 

sensíveis ou mesmo sensíveis, até que esta situação seja melhor definida pela 

ANPD, pela SUSEP (ou ANS para o setor de saúde suplementar) ou mesmo pelo 

judiciário. 

6. Apresenta a proposta do produto ao segurado;  

Comentário:  Nesta fase mais uma vez entendemos que o corretor trata dados em 

nome e por conta de seu cliente (potencial segurado), titular do dado, no âmbito de 

seu mandato legal, valendo aqui a mesma recomendação feita no item 5. 

 

7. Conclui a negociação e colhe a assinatura na proposta ou recebe e-mail ou 

whatsapp da negociação e dá o de acordo;  

Comentário: Nesta fase identificamos dois papéis para o corretor de seguros. No 

que toca aos e-mails ou whatsapps recebidos do seu cliente e mantidos por ele 

(corretor de seguros) em seus registros, atuaria na qualidade de controlador, já que 

o cliente não tem qualquer gestão sobre a sua guarda etc; já com relação à 
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assinatura na proposta e envio para a seguradora o papel do corretor nos parece ser 

representante do seu cliente (potencial segurado), titular do dado, uma vez que tal 

atuação faz parte de seu mandato legal, valendo no que toca a esta parte a mesma 

recomendação feita no item 5. 

Quanto à assinatura da proposta, ressalvamos algumas situações práticas 

especificas de algum ramo, em que se exige a firma do proponente na Declaração 

Pessoal de Saúde – DPS. 

 

8. Implanta a proposta no sistema de cadastro das Companhias Seguradoras 

ou Operadoras ou Empresas;  

Comentário:  Nesta fase igualmente entendemos que o corretor age aqui como 

representante do segurado, titular do dado, e que tal atividade estaria incluída em 

seu mandato legal para representar o seu cliente (potencial segurado), valendo no 

que toca a esta parte a mesma recomendação feita no item 5. 

 

9. Realiza a guarda física ou digitalizada de documentos, encaminha para um 

datacenter ou, ainda, encaminha a proposta para nuvem;  

Comentário:  A guarda física ou digital da proposta aqui parece que seja em seu 

interesse próprio e não na qualidade de representante de seu cliente e nesse caso 

atua como controlador e não como operador. A base legal aqui poderá variar de 

acordo com os tipos de dados tratados, se não sensíveis o seu legítimo interesse, 

se sensíveis pode ser eventualmente o exercício de um direito em sede contratual 

ou o consentimento de seu cliente, ou ainda o cumprimento de um dever legal ou 

regulatório do controlador para os documentos cuja guarda decorrer de uma 

exigência legal ou regulatória, a ser verificado caso a caso. 

 

10. Efetiva a transmissão da proposta no sistema das Companhias 

Seguradoras ou Operadoras ou Empresas e/ou em multicálculos;  
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Comentário: Entendemos que o envio da proposta é parte do mandato legal do 

corretor em relação ao seu cliente e, nesse caso, atua como representante do titular 

do dado ao tratar seus dados para tal finalidade, valendo no que toca a esta parte a 

mesma recomendação feita no item 5. 

 

 

11. Agenda e acompanha a vistoria por parte de terceiros com relacionamento 

junto às Companhias Seguradoras ou Operadoras ou Empresas;  

Comentário: Entendemos, igualmente, que o mandato legal do corretor de seguros 

se estende a esta fase e, assim, atua em nome e por conta de seu cliente, tratando 

dados na qualidade de representante do titular do dado. Parece-nos que até o 

momento da aceitação da proposta pela seguradora e início da vigência do contrato 

de seguro o mandato legal do corretor de seguros o autorize a atuar e tratar dados 

em nome e por conta de seu cliente, titular do dado, valendo no que toca a esta 

parte a mesma recomendação feita no item 5. 

 

 

12. Verifica o pagamento da primeira parcela no sistema das Companhias 

Seguradoras ou Operadoras ou Empresas;  

Comentário: Aqui parece-nos que o corretor age em interesse próprio, para 

verificar se seu cliente efetuou o pagamento e se faz jus ao recebimento da 

comissão, o que justificaria o acesso a tais informações para atingir um interesse 

legítimo seu. Nesse caso o corretor de seguros se qualifica como controlador do 

tratamento de dados. Contudo, nesta fase o corretor busca saber se o contrato se 

encontra aperfeiçoado; teoricamente, nem seria necessário mas faz parte do 

interesse comercial em seu cliente e o papel que este espera da prestação de 

serviços. Como tal tratamento de dados não se daria em nome e por conta do cliente 

por não estar contemplado no âmbito de seu mandato legal, deveria o corretor de 

seguros obter autorização específica de seu cliente para que possa acessar tais 
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dados via sistema, sob pena de a seguradora não lhe conceder acesso a tais 

informações, já que tal acesso, sem a autorização do cliente, poderia ensejar 

sanções por violação das regras da LGPD.  

Esta autorização é necessária para a continuidade da prestação de serviços que o 

cliente espera e quer do corretor de seguros, sendo ela, também, importante para a 

hipótese de eventual judicialização e para viabilizar o acesso às informações por 

parte da seguradora.  

 

13. Acompanha a emissão da apólice no sistema das Companhias Seguradoras 

ou Operadoras ou Empresas  

Comentário:  Parece-nos que este seria um serviço adicional. O mandato legal do 

corretor, salvo melhor juízo, se encerra com a aceitação do risco e início da 

vigência do contrato de seguro. Como o Código Civil em seu art. 7584 reconhece 

como documento hábil a fazer prova do contrato de seguro o comprovante de 

pagamento do prêmio, a emissão da apólice não seria necessariamente parte do 

contrato existente entre corretor e seu cliente (potencial segurado). Ademais, pela 

leitura do que dispõe o art. 9º do Decreto-Lei nº 73/66, parece-nos ser possível 

afirmar que o mandato legal do corretor de seguros se encerra com a aceitação da 

proposta pela seguradora e consequente  início de vigência do contrato de seguro. 

 

Caso o corretor obtenha autorização de seus clientes para essa atuação após a 

aceitação do risco pelo segurador, parece-nos que ele atuaria neste caso como 

representante de seus clientes (agora segurados).  

 

 
4 Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete 

do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do 

respectivo prêmio. 
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14. Realiza a impressão da apólice (podendo entregar presencialmente ao 

segurado quando se requerida pelo mesmo) ou encaminha digitalmente (por 

e-mail ou por whatsapp);  

Comentário:  Aqui, igualmente, entendemos que já não faria mais parte do 

mandato legal do corretor e para ter acesso a tais dados dependeria de autorização 

para que pudesse continuar a ter acesso a tais dados em nome e por conta de seus 

clientes, atuando, nessa hipótese, como representante do titular do dado. Vale a 

mesma recomendação para fins de obtenção da autorização sugerida para a 

fase 12 acima. 

 

15. Realiza o pós venda (se tem dúvidas no produto que adquiriu ou se está 

correta a emissão da apólice ou se quer que avise o vencimento das parcelas 

ou oferece outro produto/serviço);  

Comentário:  Nesta hipótese identificamos dois papéis desempenhados pelo 

corretor de seguros:  i) em nome do cliente, titular do dado, para fins de 

esclarecimento de dúvidas relativas ao produto adquirido, inclusive relativas à 

correta emissão da apólice, ou para fins de avisar vencimento das parcelas do 

prêmio, se assim o cliente lhe houver autorizado; ii) como controlador, nas 

iniciativas de up-selling, ou seja, de oferecimento de outros produtos ou serviços, 

sendo que nesta hipótese poderia se valer (para tratar dados não sensíveis) da base 

autorizativa do legítimo interesse do controlador.  

 

16. Verifica o pagamento das demais parcelas no sistema das Companhias 

Seguradoras ou Operadoras ou Empresas;  

Comentário:  Aqui, como na fase 12, parece-nos que o corretor aja em interesse 

próprio, para verificar se seu cliente efetuou o pagamento e se faz jus ao 

recebimento da comissão respectiva. Nesse caso o corretor de seguros se qualifica 

como controlador do tratamento de dados. Como tal tratamento de dados não se dá 

em nome e por conta do cliente, deveria o corretor de seguros obter autorização 
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específica de seu cliente para que possa acessar tais dados via sistema, sob pena 

de a seguradora não lhe conceder acesso a tais informações, já que tal acesso, sem 

a autorização do cliente, poderia ensejar sanções por violação das regras da LGPD. 

De todo modo, como com o pagamento o corretor de seguros faz jus à comissão 

respectiva, poderia ele solicitar esta informação, em nome próprio, por legítimo 

interesse seu, e a seguradora poderia tratar tais dados com base no legítimo 

interesse de terceiro. Reiteramos aqui a sugestão feita para a fase 11 de se 

possibilitar ao corretor de seguros obter, a partir, por exemplo, da inclusão do CPF 

dos seus clientes no sistema da seguradora, se eles pagaram ou não uma ou mais 

parcelas do prêmio, mas a seguradora deveria informar apenas o mínimo 

necessário de informações ou seja, sim ou não e para quais parcelas. 

 

Como recomendação seria importante que o corretor obtivesse de seus 

clientes autorização para atuar em seu nome (e a ter acesso aos seus dados em 

sistemas das seguradoras) tanto na fase de apresentação da proposta quanto 

durante a vigência do contrato (caso seja do interesse do cliente que o corretor 

de seguros faça esse acompanhamento) a fim de minimizar riscos relacionados 

aos tratamentos de dados pessoais de seus clientes, tanto para eles (corretores) 

quanto para as seguradoras. Essa autorização poderia ser obtida por meio de 

um instrumento contratual a ser celebrado entre corretores e seus clientes. 

 

17. Acompanha o sinistro in loco (não importando o horário) ou é atendido 

pela central 0800 ou chat das Companhias Seguradoras ou Operadoras ou 

Empresas;  

Comentário:  Nesta fase parece-nos que o corretor de seguros atua como 

representante do seu cliente (segurado), titular do dado, tratando dados em seu 

nome. Contudo, como esta fase não estaria coberta pelo mandato legal do corretor 

de seguros, ele deveria obter de seus clientes autorização para que possa 

representá-lo nessas hipóteses, sob pena de a seguradora lhe negar a possibilidade 

de ter acesso aos dados do sinistro ou de lhe fornecer informações de seus clientes 

por meio da central 0800 ou chat. Essa autorização poderia, igualmente, ser 
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obtida por meio de um instrumento contratual a ser celebrado entre 

corretores e seus clientes. 

Especialmente no momento do sinistro, em que dados de outras pessoas naturais 

envolvidas estejam presentes, cabe especial atenção dos Corretores, o que reforça 

o entendimento de que precisam sim de autorização. 

 

18. Acompanha o andamento da indenização (podendo ser presencial, por e-

mail, por 0800, através de chat ou por whatsapp);  

Comentário:  Aqui valem as mesmas observações feitas para a fase anterior (fase 

17). 

 

19. Se houver endosso na apólice inicia-se todo o processo;  

Comentário: valem as observações já apresentadas para as fases anteriores. 

 

20. Na renovação da apólice inicia-se todo o processo. 

Comentário: valem as observações já apresentadas para as fases anteriores. 

Observação 1. Aqui um dos problemas impostos pela Circular SUSEP nº 510/15, 

que, obviamente, não prevalece diante da lei 4.594/64 e Decreto-lei 73/66, os quais 

tratam da atividade do corretor de seguros. Como antes afirmado, o mandato legal 

do corretor se esgota na contratação do seguro, motivo pelo qual ele carece de 

autorização do cliente para obter dados pessoais do cliente após esse evento. 

Art. 2.º Cabe à Superintendência de Seguros Privados – Susep conceder o 

registro para o exercício da atividade de corretagem de seguros, de 

capitalização e de previdência.  

§ 1.º O registro de corretor de seguros, comprovado por meio de certidão 

extraída do sítio eletrônico da Susep na rede mundial de computadores, é 

válido por tempo indeterminado. 

§ 2.º O corretor de seguros, no exercício de sua atividade, deve orientar, 

acompanhar e gerir, com ética e independência, os contratos por ele 

intermediados.)” 
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https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=uploa

d/13435 

 Observação 2: Embora este Relatório recomende os Anexos 1 e 2 para, 

respectivamente, as etapas pré e pós contratual, trata-se apenas de modelos de 

Termo de Autorização/Consentimento que podem ser ajustados pelo corretor, 

inclusive com a utilização de um único documento que englobe as etapas pré e pós 

contratual. 

 

Observação 3: O Anexo 2 também deve ser aplicado ao beneficiário nas hipóteses 

em que o corretor esteja na representação dele. 

 

 

 

https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=
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V -  Encaminhamento e recomendações: 

 

O Relatório será ainda submetido às instâncias deliberativas das entidades 

interessadas, quais sejam FENACOR, CNseg e Federações que a compõem, as 

quais poderão alterar no todo ou em parte este documento, sujeito a todas etapas 

de avaliação próprias dos respectivos sistemas de governança. 

As ponderações e colocações apontam para a necessidade de capacitar e treinar 

esse contingente de profissionais e demais envolvidos na operação, de forma que 

possam atender à lei e conhecer o seu alcance. 

Com base nas considerações contidas nos tópicos anteriores deste Relatório, são 

feitas as seguintes recomendações: 

1. Divulgação deste Relatório 

A leitura deste Relatório, inclusive dos anexos que o integram, e das considerações 

nele inseridas são recomendadas aos profissionais do setor segurador, 

especialmente corretores e integrantes das empresas de seguros, previdência 

complementar aberta, saúde suplementar e capitalização. Notadamente no 

Capítulo IV, são articulados comentários que buscam esclarecer o leitor sobre a 

aplicação da LGPD nas diversas fases da operação, bem como sobre os cuidados 

a serem adotados para evitar transgressões à referida lei. 

2. Capacitação 

Pelas mesmas razões atinentes à complexidades e ao ineditismo da Lei, 

recomenda-se que o Corretor participe de curso que tenha por objeto a LGPD, 

ministrado por instituição idônea e especializada, a exemplo da ESCOLA  DE 

NEGÓCIOS E SEGUROS (ENS), a qual certamente deverá oferecer tal 

treinamento no curto prazo. 

Vale salientar que a ENS possui curso e material versando sobre a LGPD, os quais 

poderiam, também, mencionar a necessidade de instrumentalização do corretor de 

seguros.  
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3. Ferramenta de Informática: 

Considerando a complexidade da LGPD e a necessidade de o Corretor adotar, na 

sua atividade cotidiana, uma série de medidas e cuidados visando ao cumprimento 

da Lei, recomenda-se a utilização de ferramenta tecnológica que disponha das 

funcionalidades adequadas. Há atualmente vários fornecedores que oferecem 

ferramentas específicas para atendimento a essa finalidade, como demonstrado por 

um deles em apresentação realizada em reunião do Grupo de Trabalho. 

4. Instrumentalização 

A instrumentalização é relevante para atendimento dos ditames legais, visando à 

proteção do titular dos dados, da própria operação e dos agentes envolvidos. O 

Grupo de Trabalho considera importante que haja uma instrumentalização 

uniforme dos procedimentos relativos às atividades prioritárias visando à 

adequação à LGPD para Corretores (Ver Anexo 3). 

 

5. Política de Privacidade   

 Sugere-se especialmente a adoção (elaboração, guarda e execução) pelo Corretor 

de uma Política de Privacidade de que conste, pelo menos, os tópicos constantes 

do ANEXO 4. 

 

VI – Apresentação dos anexos: 

• Anexo 1 – Termo de autorização e/consentimento- fase pré-contratual; 

• Anexo 2 – Modelo de termo de autorização/consentimento - fase pós 

contratual; 

• Anexo 3 – Atividades necessárias para adequação do corretor à LGPD; 

• Anexo 4 – Sumário dos Tópicos que devem constar de uma política de 

privacidade do corretor de seguros no entendimento da Fenacor; 
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ANEXO 1 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO E/CONSENTIMENTO- FASE 

PRÉ-CONTRATUAL 

Antes da contratação, o entendimento do Grupo é de que o corretor já dispõe de 

um mandato legal para representar o segurado. Contudo, por prudência, sugere-se 

a obtenção de uma autorização específica do cliente para evitar questionamentos. 

 

“MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO/CONSENTIMENTO 

Este documento regula o tratamento de dados realizado no âmbito da fase anterior 

à contratação do seguros, contemplando tanto a cotação com diversas sociedades 

seguradoras do produto pretendido pelo cliente tanto o envio de proposta para a 

seguradora que apresentou as melhores condições, assim como para outras 

finalidades que se mostrem necessários ao fiel cumprimento do mandato legal 

conferido ao corretor de seguros, o que inclui, dentre outras atividades, a 

avaliação do perfil do cliente para a identificação do produto que melhor se 

adequa às suas necessidades e o levantamento de informações e realização de 

procedimentos operacionais específicos do produto ou serviço selecionado. O 

cliente autoriza, deste já, que o [nome corretor de seguros] desempenhe tais 

atividades em seu nome, podendo, para tanto, tratar seus dados pessoais para tais 

finalidades. 

O cliente poderá acessar, confirmar ou solicitar a correção, eliminação, 

anonimização ou portabilidade dos dados tratados, em conformidade com a Lei nº 

13.709/18. Os dados pessoais informados poderão ser armazenados em servidores 

localizados no Brasil ou no exterior e somente serão fornecidos a terceiros na 

forma da Lei e/ou mediante ordem judicial. Os dados pessoais serão tratados em 

conformidade com a Lei nº 13.709/18, na forma especificada na política de 

privacidade/termo de privacidade fornecido ao cliente no ato da assinatura desse 

documento. 

 

O cliente __ autoriza __ não autoriza que o corretor de seguros trate seus dados 

para fins de pós-venda, por exemplo para esclarecer dúvidas sobre o seguro 
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contratado, para informar a data de vencimento das parcelas do prêmio ou do 

seguro contratado, e para oferecer outros produtos e serviços. 

 

O cliente __ autoriza __ não autoriza que o corretor de seguros trate seus dados 

para a finalidade de representação de representa-lo junto à sociedade seguradora 

com a qual for contratado seguro durante toda a vigência do contrato de seguro 

celebrado entre seu cliente e a seguradora. 

 

De acordo, 

 

Nome: 

Documento de identidade: 

Data:  

 

O presente modelo trata da “primeira fase”, dá a possibilidade de que a “segunda 

fase” também seja contemplada, para o fim de se simplificar a coleta do 

consentimento/autorização do cliente.  

.................................................................................................................. 
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ANEXO 2 – MODELO DE TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO/CONSENTIMENTO – FASE PÓS CONTRATUAL 

 Após a contratação, o Corretor necessita obter uma autorização do cliente, pela 

qual possa receber e transmitir à Seguradora informações e dados pessoais dele, no 

âmbito da prestação de serviços contínua que habitualmente presta:   

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO/CONSENTIMENTO 

Este documento regula o tratamento de dados realizado no âmbito da prestação 

de serviços ofertada por [nome corretor de seguros] para finalidade de 

representação de seu cliente junto à seguradora [nome da seguradora] durante 

toda a vigência do contrato de seguro celebrado entre seu cliente e a seguradora 

[nome da seguradora], o que compreende, dentre outras atividades, o 

agendamento e acompanhamento de vistorias realizadas no âmbito do contrato de 

seguros contratado junto à segurador [nome da segurador]; acompanhamento da 

a emissão da apólice, bem como sua impressão por meio sistema da seguradora 

[nome da seguradora] ou da operadora [nome da operadora]; verificação do 

pagamento das parcelas do prêmio do seguro contratado pelo cliente junto à 

seguradora [nome da seguradora]; acompanhamento de sinistro in loco ou por 

meio de atendimento pela central 0800 ou chat da seguradora [nome da 

seguradora] ou operadora [nome da seguradora], assim como de andamento da 

indenização, seja presencial, por e-mail, por 0800 ou através de chat ou por 

whatsapp. O cliente autoriza, deste já, que o corretor de seguros desempenhe tais 

atividades em seu nome, podendo, para tanto, tratar seus dados pessoais para tais 

finalidades. 

 

O cliente poderá acessar, confirmar ou solicitar a correção, eliminação, 

anonimização ou portabilidade dos dados tratados, em conformidade com a Lei nº 

13.709/18. Os dados pessoais informados poderão ser armazenados em servidores 

localizados no Brasil ou no exterior e somente serão fornecidos a terceiros na 

forma da Lei e/ou mediante ordem judicial. Os dados pessoais serão tratados em 

conformidade com a Lei nº 13.709/18, na forma especificada na política de 
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privacidade/termo de privacidade fornecido ao cliente no ato da assinatura desse 

documento. 

 

O cliente __ autoriza __ não autoriza que o corretor de seguros trate seus dados 

para fins de pós-venda, por exemplo para esclarecer dúvidas sobre o seguro 

contratado, para informar a data de vencimento das parcelas do prêmio ou do 

seguro contratado, e para oferecer outros produtos e serviços. 

De acordo, 

 

Nome: 

Documento de identidade: 

Data:  

 

O presente modelo trata apenas da “segunda” fase, como representante do 

segurado.  
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ANEXO 3 – ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO 

CORRETOR À LGPD 

No entendimento da FENACOR, são 12 (doze) principais atividades necessárias à 

adequação à Lei para as Corretoras de Seguro: 

 

A) Criação da Estrutura de Governança suportadas pelas orientações e 

consultorias jurídicas e de proteção de dados do Grupo da 

CNSEG/FENACOR:  

 

1. Atividades do Jurídico  

1.1. Apoio na elaboração de políticas e documentos corporativos 

internos;  

1.2. Apoio consultivo para análise de normas setoriais à LGPD, 

especificas ao seguimento de Seguros 

 

2. Atividade de Negócios  

2.1. Nomeação do Encarregado de Dados (DPO);  

2.2. Elaboração da Política de Privacidade e do Código de Ética/Conduta 

 

3. Atividades da TI/SI (Segurança da Informação) 

3.1. Elaborar/Revisar Políticas de Segurança de Informação;  

3.2. Elaboração da Política de Privacidade  

 

B) Utilização de Plataforma para Governança da LGPD 

Gerenciar todos os processos de maneira gráfica, visualizando as 

pendências e os riscos da Empresa. 

 

C) Gestão de Responsáveis 

Cadastrar e manter todos os registros dos responsáveis por cada 

departamentos e suas atividades de captura de dados. 

 

D) Mapeamento de Dados 

Criar e manter os mapas de dados e inventários. Monitorar a segurança e 

proteção de dados. 

 

E) Gestão de Riscos 

Ter em mãos todas as pendências e gaps para a adequação a LGPD e 

correções a serem implantadas. 

 

F) Gerenciar Incidentes 

Registrar e monitorar conforme a Lei os incidentes registrados  

 

G) Gerenciar os Direitos dos Titulares 
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Atender as solicitações dos titulares de dados mantendo os registros e as 

comunicações enviadas. 

 

H) Relatórios Legais 

Gerir em tempo real os relatórios legais, como o Relatório de Impacto 

automaticamente pela plataforma 

 

I) Treinamentos 

Treinar 100% de sua força de trabalho a qualquer momento usando o ensino 

a distância 

 

J) Check-list das principais práticas para Segurança da Informação 

Verificar e adotar as recomendações da ISO 27000 e SAS 70 para proteger 

o tratamento de dados da sua empresa. 

 

K) SELO Corretor Protegido 

Auditoria de verificação de conformidade junto às Corretoras em buscas das 

evidências que demonstrem adequação ao Programa LGPD 

 

L) Adoção de Políticas, Documentos, Formulários, Avisos e Cronogramas 

 

1 Avisos de Privacidade para Funcionários 

2 Avisos de Privacidade para Titulares - (APT) 

3 Contrato de Processamento de Dados de Terceiros 

4 Cronograma de Retenção de Dados 

5 Formulário de Consentimento do Titular 

6 Formulário de Consentimento dos Pais 

7 Formulário de Notificação para ANPD 

8 Política de atuação do Marketing 

9 Política de atuação emergencial em caso de incidentes de segurança de 

dados - Encontra-se dentro da PSI 

10 Política de Auditoria Externa 

11 Política de Auditoria Interna 

12 Política de Cookies 

13 Política de Privacidade para Web 

14 Política de Privacidade, Proteção e Tratamento de Dados Pessoais 

20 Política de Privacidade para Integrantes & Funcionários 

15 Política de Retenção de Dados 

16 Política de Segurança da Informação 

17 Política de Transferência Internacional de dados 

18 Política de Tratamento de Dados de Crianças e Adolescentes 

19 Política de Tratamento de Dados Pessoais 

20 Política de Treinamento de Integrantes da Empresa sobre Privacidade de 

Dados 

21 Política de uso das TICs 

22 Política Global do Sistema de Conformidade 
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23 Registro de Incidentes para DPO 

24 Registro de Operações de Processamento de Dados (RoPa) 

25 Registro de Violações para DPO 

26 Regulamento das Atividades e Competências do DPO 

27 Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD/DPIA) 

28 Relatório de Maturidade de TI 

29 Termo Aditivo para Fornecedores 

30 Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

31 Termo de nomeação do DPO 

32 Termo de Notificação de Incidentes ANPD 

33 Termo de Notificação de Incidentes ao Titular (TNIT) 

34 Termo de Prestação de Contas à ANPD 

35 Termo de uso para Web 

36 Teste do LIA (Legítimo Interesse) 
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ANEXO 4 – SUMÁRIO DOS TÓPICOS QUE DEVEM CONSTAR DE UMA POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE DO CORRETOR: 

 

- Como e porque o corretor de seguros realiza o tratamento de dados 

pessoais de seus clientes (indicar quais dados são tratados, para quais 

finalidades e por quanto tempo são armazenados); 

- Se e quando o corretor de seguros atua como representante do segurado ou 

controlador e, nesse último caso, quais as bases legais utilizadas para 

tratar os dados pessoais de seus clientes (p. ex. execução do contrato, 

cumprimento de obrigação legal ou consentimento); 

- Se compartilha os dados de seus clientes com alguém e para qual(is) 

finalidade(s); 

- Quais são os direitos de seus clientes como titular do dado pessoal e como 

podem exercitá-los; 

- Como o corretor de seguros cuida da segurança dos dados pessoais de seus 

clientes (p.ex. não envia documentos por e-mails, tem antivírus e firewall, 

tem sistema que criptografa os dados armazenados etc); 

- Identificação e dados de contato do Encarregado do Tratamento de Dados 

pessoais (DPO); e, 

- Lei Aplicável e Jurisdição. 

 

 

 


