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Rua do Comércio, 1924 – Centro – Franca SP CEP 14.400-660. 

Tel.: 11 3185-7300/ 0800-340 12 14  
  

DOCUMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL 

                     Nota: Veja no anexo I informações complementares sobre o processo de análise 
 

ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO VENDEDOR DO IMÓVEL PESSOA FÍSICA 
Documento Especificação 

 Ficha Cadastral 
 

Devidamente preenchida nas lojas do Magalu ou Gestores 
Autorizados. 

 R.G. e CPF do vendedor e cônjuge  Cópia simples (Não será aceito CNH) 

 Certidão de estado civil atualizada com as 
respectivas averbações necessárias, com emissão 
em prazo igual ou inferior a 90 dias. 

Solteiros, cópia simples da certidão de nascimento. 
Casados, cópia simples da certidão de casamento e, se casado no 
regime de comunhão Universal de bens ou da separação total de 
bens, após Dezembro/1977, obter também a cópia da escritura de 
pacto antenupcial e seu registro. 
 Separados, divorciados ou viúvos, cópia simples da certidão de 
casamento com as devidas averbações. 
União Estável, a Certidão de Escritura de averbação da União Estável. 

 Carta de Ciência do Vendedor do Imóvel  Devidamente preenchido o valor de compra e venda e assinado por 
todos os envolvidos, emitida pelas lojas do Magalu ou Gestores 
Autorizados. 

 Certidão de Distribuições Cível, Criminais e 
executivos fiscais de competência da Justiça 
Comum, Fórum, referente a Ações em 
andamento nominal ao vendedor e cônjuge. 

Emitida no Fórum 
 

 Certidão de Distribuições Cíveis, Criminais de 
competência da Justiça Federal, referente a 
Ações em andamento nominal ao vendedor e 
cônjuge. 

 

Emitida na internet ou no cartório da Justiça Federal 

 Certidão de Distribuições de ações Trabalhistas 
de competência da Justiça do Trabalho, 

Emitida na Justiça do Trabalho 

Documento Especificação 

 Termo de substituição de imóvel – 02 vias Este documento deverá estar preenchido em todos os campos e  
reconhecida firma na 1ª via das  assinaturas do consorciado, fiador e 
cônjuge do fiador caso tenha. O documento está anexado ao final 
desta relação de documentos e também disponível para ser emitido 
nas lojas do Magalu ou Representações Autorizadas. 

 Efetuar pagamento da taxa de substituição 
R$400,00 

Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu, 
Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

 Cópia da matrícula atualizada do imóvel a ser 
liberado 

Cópia simples da matrícula atualizada do imóvel que está alienado a 
Luiza Administradora de Consórcios LTDA. 
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referente a Ações em andamento nominal ao 
vendedor e cônjuge,(não será aceito a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas) 

                     Nota: Veja no anexo I informações complementares sobre o processo do vendedor do imóvel 
           

ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO VENDEDOR DO IMÓVEL PESSOA JURÍDICA 
Documento Especificação 

 Ficha Cadastral 
 

Devidamente preenchida nas lojas do Magalu ou Gestores 
Autorizados. 

 Cartão de CNPJ 

  Inscrição Estadual ou Municipal,  

 Contrato Social e sua última alteração 

Cópia simples (Pode ser retirado no Site Receita Federal) 
 

 R.G. e CPF de todos os sócios e cônjuge Cópia simples (Não será aceito CNH) 

 Certidão de estado civil atualizada com as 
respectivas averbações necessárias, com emissão 
em prazo igual ou inferior a 90 dias. 

Solteiros, cópia simples da certidão de nascimento. 
Casados, cópia simples da certidão de casamento e, se casado no 
regime de comunhão Universal de bens ou da separação total de 
bens, após Dezembro/1977, obter também a cópia da escritura de 
pacto antenupcial e seu registro. 
 Separados, divorciados ou viúvos, cópia simples da certidão de 
casamento com as devidas averbações. 
 União Estável, a Certidão de Escritura de averbação da União 
Estável. 

 Carta de Ciência do Vendedor do Imóvel  Devidamente preenchido o valor de compra e venda e assinado por 
todos os envolvidos, emitida pelas lojas do Magalu ou Gestores 
Autorizados. 

 Certidão Simplificada da Junta Comercial Emitida na Junta Comercial 
 Certidão Negativa de débitos relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
Emitida na Sede da Justiça Federal. 

 Certidão Negativa da Fazenda Estadual e 
Municipal – Área Administrativa. 

Emitida na Administração Fazendária. 

 Certidão Negativa do FGTS. Emitida no site da Caixa Econômica Federal – CEF 
 Certidão de Distribuições Cível, Criminais e 

executivos fiscais de competência da Justiça 
Comum, Fórum, referente a Ações em 
andamento nominal a empresa. 

Emitida no Fórum 
 

 Certidão de Distribuições ações Trabalhistas de 
competência da Justiça do Trabalho, referente a 
Ações em andamento nominal a empresa, (não 
será aceito a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas) 

Emitida na Justiça do Trabalho 

 Certidão Negativa de Falência, Concordata e 
Recuperação Judicial, referente a Ações em 
andamento nominal a empresa 

Emitida no Fórum 

                      Nota: Veja no anexo I informações complementares sobre o processo do vendedor do imóvel 
 

ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL URBANO 
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Documento Especificação 

 Matrícula original e atualizada juntamente com as 
certidões de ônus reais, ações reais e 
pessoais reipersecutórias; 

Emitida no cartório de registro de imóveis 

 Certidão Negativa de Tributos Emitida na Prefeitura Municipal 
 Certidão de Valor Venal Emitida na Prefeitura Municipal 
 Fotografias do imóvel. (fachada, interno, externo e 

dos cômodos)  
 

Apresentar fotos coloridas  

                                                              ANEXO I 
                                                                             Informações complementares  

 
 O prazo para análise dos documentos é de até 10 dias úteis conforme consta em regulamento. 
 A documentação deve ser enviada para o endereço: Consórcio Magalu - Área de Crédito  

 Rua do Comércio, 1924 – Centro - Franca/SP – CEP:14400-660. 
 A cota devera estar em dia. 
 O Cadastro tem validade de 90 dias, após este prazo os documentos e consultas deverão ser atualizados. 
 Matricula tem validade de 30 dias. 
 A Administradora poderá solicitar outros documentos se necessário além dos solicitados pela relação de documentos. 
 Se necessário poderá ser solicitada documentação complementar. 
 Caso esteja comprando um apartamento deve ser apresentada uma Certidão de Quitação de Despesas Condominiais 

assinada pelo Síndico com reconhecimento de firma, bem como a cópia autenticada da Ata de Eleição do Síndico. 
 Em casos que for apresentado Procuração Pública informamos que se a mesma foi emitida há mais de 90 dias, será 

necessária apresentação da cópia autenticada da Certidão de Procuração. Caso seja Procuração Particular informamos que 
se a mesma foi emitida há 180 dias deverá apresentar uma nova procuração.  

A apresentação dos documentos solicitados para análise de crédito não implica a obrigatoriedade da administradora em aprovar o 
cadastro do contemplado ativo e do cessionário 

 
Informações complementares sobre análise documentação vendedor do Imóvel 

 
 Se constar existência de alguma Ação nas Certidões, deverá apresentar Certidão Esclarecedora (Objeto e Pé) do órgão que 

constou a Ação, exceto quando a ação existente constar arquivada; 
 Se o domicilio do vendedor for diferente ao domicilio do imóvel a ser vendido, será necessária a apresentação de certidões de 

ambos os domicílios; 
 Se em virtude de casamento algum dos cônjuges tiver o seu nome alterado e esse não regularizou a sua documentação pessoal, 

deverão ser providenciadas as certidões em nome de casado (a) e de solteiro (a); 
 Caso o vendedor do Imóvel possua o mesmo há menos de 01 ano, devera apresentar os documentos do proprietário anterior; 
 Certidões do Fórum, Justiça Federal e do Trabalho apresentar original. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Solicitação de substituição de imóvel alienado em cota de consórcio. 
 

 
Eu,________________________________________, CPF:________________________, consorciado (a) pertencente ao Grupo:______, 
Cota:______, solicito a substituição do imóvel alienado em minha cota, a ser substituído por outro que represente 
a mesma garantia perante o grupo consorcial. Ciente de que esse procedimento passará por análise prévia da 
Administradora, nas condições previstas e equivalentes ao processo de contemplação realizado anteriormente.    

 

IMÓVEL A SER LIBERADO: 
Matrícula:                           
Endereço: 

 

 

IMÓVEL A SER ALIENADO: 
Matrícula:                            
Endereço: 
Proprietário: 
 
 

Importante: 
 Deverão ser encaminhados os documentos para análise do imóvel a ser dado em substituição, bem como 

proprietários do mesmo, observando para tanto, os documentos constantes na relação de documentos da 
contemplação. 

 A solicitação de substituição em questão será avaliada e terá sua efetividade apenas após a anuência da 
Administradora, aprovação e alienação do novo imóvel a ser dado em garantia.  

 A análise será realizada em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento de todos os documentos para 
análise, bem como o pagamento da taxa de substituição de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que será 
realizada através de boleto emitido pela Administradora. 

 Os custos legais junto aos órgãos públicos, cartórios e demais instituições necessárias para efetivação da 
operação, são de exclusiva responsabilidade do consorciado.      

 
 
Local: 
Data: 
 
 
Cientes e de acordo: 
 
 
 
______________________________________                                            ____________________________________________________ 
Consorciado:                                                                                         Cônjuge do consorciado (se houver) 

 
 

Luiza Administradora de Consórcios Ltda. 
Rua do Comércio, 1924 - Centro - Fone: (11) 3185-7300 CEP 14400-660 Franca – SP. 
CNPJ: 60.250.766/0001-91 


