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Prezados (as) Senhores (as); 

Segue abaixo a relação de documentos necessários para Cadastro, Pessoa Jurídica, junto à Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DO CLIENTE PERMANENTE  (Empresas cujo volume de operações superem o montante de R$ 20.000,00 no período de 12 meses.) 
 

DA EMPRESA: 

☐ Ficha Cadastral – Pessoa Jurídica, devidamente preenchida e assinada, com firma reconhecida, pelo representante legal da empresa;  

☐ Formulário FATCA – Pessoa Jurídica, devidamente preenchida e assinada, com firma reconhecida, pelo representante legal da empresa (se 

aplicável); 

☐ Empresas LTDA – Cópias simples do Contrato Social Consolidado e Alteração Contratual com registro na Junta Comercial; 

☐ Empresas S/A – Cópias simples do Estatuto Social Consolidado e das Atas de Eleição com registro na Junta Comercial; 

☐ Cópia autenticada das Procurações Vigentes (se houver); 

☐ Cópia simples do Comprovante de Endereço atualizado em nome da empresa (emitido nos últimos 90 dias, vide relação abaixo); 

☐ Cópia simples do Último Balanço Patrimonial Encerrado, com assinatura e nº do CRC do contador e pelo representante legal da empresa; 

☐ Cópia simples da Declaração de Faturamento dos últimos doze (12) meses, com assinatura e nº do CRC do contador e pelo representante 

legal da empresa; 

☐ Empresas optantes pelo Simples Nacional ou Lucro Presumido - Apresentar cópias simples da Declaração e Recibo do Último DEFIS (Simples) 

ou DIPJ (Lucro Presumido) Encerrado; 

☐ Questionário Conheça seu Cliente (KYC) – Pessoa Jurídica, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, sem necessidade 

de firma reconhecida ou autenticação;  

☐ Original do Contrato de Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica, devidamente rubricado e assinado, em duas vias originais, pelo 

representante legal da empresa, sem necessidade de firma reconhecida ou autenticação;  
 

PARA CADA UM DOS SÓCIOS / ACIONISTAS / ADMINISTRADORES / PROCURADORES / REPRESENTANTES: 

☐ Cópia simples da Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP); 

☐ Original do Cartão de Assinaturas, devidamente preenchido e assinado, com firma reconhecida; (Apenas para as pessoas autorizadas a assinar 

os contratos de câmbio) 

☐ Cópia simples do Comprovante de Endereço atualizado (emitido nos últimos 90 dias, vide relação abaixo); 

☐ Cópia simples dos Documentos de Identificação (com foto) - RG e CPF ou CNH (desde que esteja válido e possua os números de RG e CPF); 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DO CLIENTE EVENTUAL    (Empresas cujo volume de operações não superem o montante de R$ 20.000,00 no período de 12 meses.) 
 

DA EMPRESA: 

☐ Empresas LTDA – Cópias simples do Contrato Social Consolidado e Alteração Contratual com registro na Junta Comercial; 

☐ Empresas S/A – Cópias simples do Estatuto Social Consolidado e das Atas de Eleição com registro na Junta Comercial; 

☐ Cópia autenticada das Procurações Vigentes (se houver); 
 

PARA CADA UM DOS SÓCIOS / ACIONISTAS / ADMINISTRADORES / PROCURADORES / REPRESENTANTES: 

☐ Cópia simples da Declaração de Pessoa Politicamente Exposta (PEP); 

☐ Original do Cartão de Assinaturas, devidamente preenchido e assinado, com firma reconhecida; (Apenas para as pessoas autorizadas a assinar 

os contratos de câmbio) 

☐ Cópia simples do Comprovante de Endereço atualizado (emitido nos últimos 90 dias, vide relação abaixo); 

☐ Cópia simples dos Documentos de Identificação (com foto) - RG e CPF ou CNH (desde que esteja válido e possua os números de RG e CPF); 
 

TIPOS DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ACEITOS: 

☒ Notificação de Lançamento / Boletos de IPTU; ☒ Conta de fornecimento de água e saneamento básico; 

☒ Boletos / Faturas de despesas de condomínio; ☒ Conta de fornecimento de gás; 

☒ Extratos / Faturas de Cartão de Crédito (Exclusivamente para Pessoas Físicas); ☒ Conta de telefone fixo (inclusive combo onde o telefone 

☒ Conta de fornecimento de energia elétrica;      fixo faz parte do pacote); 
 

Observações:  
1) Estando ciente de que a manutenção do cadastro atualizado e completo é decorrente da determinação da Lei Federal Nº.: 9.613 de 03/03/1998, 12.683 de 09/07/2012 e Circular Nº.: 3.461 de 

24/07/2009 do Banco Central do Brasil, solicitamos sua especial atenção para atender a esta solicitação. 

2) Após a análise dos documentos apresentados e, melhor entendimento das operações que se pretende realizar, a apresentação de documentação adicional poderá ser necessária e, neste 

caso, será requerida através de exigência do Compliance da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., de forma que o cliente deverá se comprometer a apresentá-los dentro do prazo solicitado. 
 

Estamos à sua disposição em caso de dúvidas. 

Atenciosamente, 

Departamento de Cadastro / Compliance 

RJ: cadastro@fourtrade.com.br / SP: fourtradesp@fourtrade.com.br  
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