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IMÓVEL URBANO 

 
1ª ETAPA - DOCUMENTOS CONSORCIADO 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) 

 Comprovante de renda Extrato do Simples Nacional atualizado para empresas optantes 
pelo Simples; OU Declaração de ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 
neste caso apresentar as páginas referentes ao resumo anual das 
contas a que se referem (ativo e passivo). 
* Empresas optantes pelo Lucro real: Páginas de recibo de entrega, 
bloco 0, bloco Y e L300 
* Empresas optantes pelo Lucro presumido: Páginas de recibo de 
entrega, Bloco 0, Bloco Y, P150, P200 e P300.    
Poderão ser solicitados outros documentos complementares 
referentes à renda, tais como: extrato de movimentação bancária 
nominal à empresa referente aos três últimos meses, emitido 
diretamente no caixa eletrônico, entre outros. 

 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 

 Comprovante de residência atualizado Deverá estar nominal a empresa (conta de água ou luz), caso seja 
aluguel apresentar comprovante (conta de água ou luz) em nome 
do proprietário do imóvel e comprovante em nome da empresa 
que poderá ser (Celular, fatura de banco ou de algum 
estabelecimento comercial) 

 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 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 Cíveis, Criminais de 
competência da Justiça Federal, referente a 
Ações em andamento nominal a empresa. 

Emitida na internet ou no cartório da Justiça Federal. 
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 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 de análise e nas Informações Gerais 

 
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 de bens ou da separação convencional 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 Magazine Luiza 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, 
referente a Ações em andamento nominal ao 
vendedor e cônjuge,(não será aceito a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas) 

Emitida na Justiça do Trabalho 

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. 
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 Cartão de CNPJ 

  Inscrição Estadual ou Municipal,  

 Contrato Social e sua última alteração 

Cópia simples (Poder 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 de bens ou da separação convencional 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 da sede da Justiça Federal 

 Certidão Negativa da Fazenda Estadual e 
Municipal – Área Administrativa. 

Emitida na Administração Fazendária 

 Certidão Negativa do FGTS, emitida na Caixa 
Econômica Federal – CEF 

Emitida no site da Caixa Econômica Federal; 

 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 Cíveis, Criminais de 
competência da Justiça Federal, referente a 
Ações em andamento nominal a empresa 

Emitida na internet ou no cartório da Justiça Federal 

 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 
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ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL 
 

Documento Especificação 
 Matrícula original e atualizada juntamente com 

as certidões  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 

 
 
 

2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 
                         Documento                             Especificação 

 01 via do Contrato de Alienação. 

Contrato de Alienação devidamente assinado em todas as 
páginas frente e verso pelo (s) consorciado (s), vendedor 
(es), fiador (es) e respectivos cônjuges e reconhecer firma 
Por Verdadeiro, este documento é encaminhado por correio 
ou malote pela Administradora. 

 Carta de pagamento. 
Devidamente preenchida, assinada e reconhecida firma por 
verdadeiro das assinaturas, este documento é encaminhado 
por correio ou malote pela Administradora. 

 Matricula original do imóvel constando o 
registro do Contrato de Alienação. 

Emitida no cartório de registro de imóveis. 

 

ANEXO I 
Informações complementares  

Informações complementares documentação pessoal 
 Caso consorciado tenha interesse em utilizar até 10% do valor do crédito contemplado, para reembolso 

das despenas com documentação, deverá informar através de carta enviada juntamente com a 
documentação pessoal para análise. 

 O prazo para análise dos documentos é de até 10 dias úteis conforme consta em regulamento. 
 O Cadastro tem validade de 90 dias, após este prazo os documentos e consultas deverão ser atualizados. 
 O (a) vendedor (a) do imóvel deverá estar ciente que o crédito será pago somente após a assinatura e 

reconhecimento de firma por verdadeiro do Instrumento Particular de Compra e Venda e Constituição de 
Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia e a Matricula alienado a Luiza Administradora de 
Consorcio. 

 Matricula tem validade de 30 dias. 
 Quaisquer despesas com documentação, registro, avaliação, entre outras, ficarão por conta do (a) 

consorciado (a), ou interessado relacionado ao mesmo. 
 A cota devera estar em dia. 
 A renda líquida comprovada deverá ser no mínimo 03 vezes superior ao valor das parcelas. 
 Caso necessário, a Administradora poderá solicitar documentação complementar, além da solicitada 

nesta relação de documentos.  
  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 

 Caso seja necessária apresentação de fiador, o mesmo deverá apresentar os documentos solicitados 
conforme relação de documentos do fiador. 
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 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. 

 
Informações complementares sobre pagamento de crédito 

 A documentação para pagamento do crédito poderá ser enviada inicialmente pelo e-mail 
(imoveis@consorcioluiza.com.br) e posteriormente deverá encaminhar através dos Correios para o 
endereço: 
Consórcio Magalu - Área de Crédito  
Rua do Comércio, 1924 – Centro - Franca/SP – CEP:14400-660. 

 O pagamento do crédito em caso de quitação da cota poderá ser efetuado após a compensação e 
comprovação do pagamento do lance ou quitação da cota desde que tenha sido enviada toda 
documentação e a mesma esteja aprovada. 


