
CHECKLIST – OPERAÇÃO EMPRÉSTIMO - PJ 1 – GSP BANK 
DOCUMENTOS DA EMPRESA:  

☐Ficha Cadastral PJ;  

☐Contrato Social ou Estatuto Social de constituição, registrado na Junta Comercial;  

☐Última alteração contratual consolidada, se houver;  

☐Ata da Assembleia de Eleição da Atual Diretoria, registrada na Junta Comercial;  

☐Cartão de inscrição do CNPJ/MF;  

☐Procuração atualizada do(s) representante(s) da empresa, acompanhada da cópia do 
RG e CPF, se for o caso.  

2- DOCUMENTOS DOS SÓCIOS/DIRETORES DA EMPRESA:  

☐ Ficha Cadastral PF Obs: No caso de algum sócio ser também PJ é necessário o 
preenchimento de outro cadastro para esta empresa até chegar ao sócio Pessoa Física, 
o qual também preencherá ficha referida;

☐ CPF e RG;  

☐ Comprovante de residência;  

☐ Declaração completa do Imposto de Renda do último exercício (inclusive protocolo 
de entrega);  
Comprovante de estado civil:  

☐Se for solteiro(a): Certidão de nascimento + ☐ Declaração Negativa de União Estável.  

☐Se for viúvo(a): Certidão de casamento, com averbação do óbito (ou acompanhada do 

atestado de óbito) + ☐ Declaração Negativa de União Estável.  

☐Se viver em união estável: Certidão de nascimento +☐ Declaração Positiva de União 
Estável  

☐Se for casado(a) Certidão de casamento + ☐ Certidão de registro de pacto antenupcial, 
se houver.  

☐Se for separado(a) ou divorciado(a): Certidão de casamento, com a averbação da 

separação ou divórcio + ☐ Declaração Negativa de União Estável.  

3- DOCUMENTOS PARA ANÁLISE FINANCEIRA:  

☐Demonstrações financeiras anuais (Balanços Patrimoniais e Demonstrações de 
Resultado) da empresa dos 2 últimos anos, que deverão estar assinados pelos 
responsáveis e pelo contador com registro no CRC;  

☐Relação de endividamento bancário, informando: instituições financeiras, valor dos 
contratos, modalidades de empréstimos, valor das parcelas, periodicidade das 
amortizações (pagamento mensal, trimestral, final, etc) e data de vencimento final; 

☐Declarações do Imposto de Renda dos dois últimos exercícios (completa, inclusive 
protocolo de entrega);  

☐Faturamento dos últimos 12 meses, que deverá estar assinados pelos responsáveis e 
pelo contador com registro no CRC;  

☐Se for empresa agropecuária: Informar o valor bruto da produção nos 3 (três) últimos 
exercícios;  

☐Se a empresa pertencer a grupo econômico: Apresentar relatório anual da diretoria 
ou outra publicação que relacione as atividades do grupo.  
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PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE CONTA CUSTÓDIA: 

1. Acessar no site do GSP Holding: www.gspholding.com.br, o CIS – Client
Information Sheet.

2. Antes de acessar o CIS fazer o download, no mesmo site, do Cadastro do Bacen.
Imprimir, preencher, assinar e escanear o documento para anexar ao cadastro.

3. Preencher o cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica (se for o caso) com todos
os dados solicitados. Importante atentar que, se a Conta Custódia for aberta pela
Pessoa Jurídica, mesmo assim tem que ser preenchido os campos da Pessoa
Física com os dados do representante legal da Pessoa Jurídica.

4. No próprio cadastro, Anexar os documentos solicitados neste check-list. Todos
os documentos tem que ser anexados em um único cadastro. Pode ser anexado
todos de uma vez antes de salvar o cadastro;

5. Anexar o Plano de Negócio (Business Plan) junto com os documentos solicitados;
6. Os demais procedimentos serão realizados pelo GSP Banco de Fomento.
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