
                                                                                        

 
 

UTILIZAÇÃO DE FGTS 

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

Tel.:  11 3185-7300 / 0800-340-1214  
Página 1 de 1 

 

 
DOCUMENTOS CONSORCIADO  

Documento Especificação 

 Cópia Autenticada R.G. e CPF do 
consorciado e cônjuge  

Cópia autenticada (Não será aceito CNH) 

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

Cópia autenticada. 

 Comprovante de residência atualizado 
Cópia autenticada água ou luz. 
 

 Declaração Imposto de Renda do 
Exercício (ano) atual do consorciado e 
cônjuge. 

Declaração completa do Imposto de Renda contendo declaração de rendimentos, dívida 
e patrimônio, devidamente protocolada pela Receita Federal. Em caso de declaração 
retificadora, apresentar também a Declaração anterior. 
Em casos de isenção, apresentar a Declaração Anual de Isento (DAI). Caso não tenha 
declarado, deverá solicitar junto à Administradora a Declaração de Isenção de Imposto 
de Renda sob as Penas da Lei para assinatura e reconhecimento de firma por 
Verdadeiro. 
 

 Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) 
Cópia autenticada das folhas de identificação civil (frente e verso) . 

 Taxa no valor de R$ 500,00 nas 
modalidades de amortização e  de 
pagamento de parte das parcelas 
(80/20). 

 Taxa no valor de R$ 800,00 na 
modalidade de liquidação do saldo 
devedor 

Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu ou Representações Autorizadas, 
deverá escolher o boleto de acordo com a modalidade a ser utilizada. 
 

 

DOCUMENTOS DO IMÓVEL 
Documento Especificação 

 Cópia do Instrumento de Compra e 
Venda/Escritura Pública. 

Cópia Autenticada. 

 Certidão de Inteiro Teor da Matricula 
Atualizada e original 

Documento obtido junto ao cartório de Registro de Imóveis 

 Cópia da folha de pagamento do carnê 
IPTU do imóvel, Ano vigente.  

Caso não possua o carnê do ano vigente, solicitar o referido documento junto à 
Prefeitura Municipal. 

               DOCUMENTOS DO FGTS 
 

Documento 
 

Especificação 

 Extrato (completo) atualizado da Conta Vinculada do 
FGTS. 

Documento obtido junto à Caixa Econômica Federal. 
Deve ser carimbado pela agência. 

Informações Gerais: 
Após a análise dos documentos acima à administradora encaminhará os documentos abaixo para o cliente assinar e reconhecer firma por 
verdadeiro da assinatura: 
 Autorização de movimentação de Conta Vinculada do FGTS (assinar e reconhecer firma por verdadeiro). 
 Questionário de Conformidade da Análise do Mérito (somente assinar). 
Após a análise, se necessário, poderão ser solicitados outros documentos. 


