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1ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PESSOAL 

 

Consorciado Pessoa Física 
Documento Especificação 

 CNH (preferencialmente) ou 

 R.G e CPF  

Cópia simples.  

 Certidão de estado civil Para solteiros, cópia simples da certidão de nascimento. Para casados, cópia 
simples da certidão de casamento. Para separados, divorciados ou viúvos, 
cópia simples da certidão de casamento com as devidas averbações. Caso seja 
união estável enviar declaração de união estável devidamente assinada e 
reconhecida firma das assinaturas.  

 Comprovante de residência 
atualizado 

Deverá estar nominal ao cliente (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 do cliente que poderá ser (TV por assinatura, 
celular, fatura de cartão ou de alguma loja).  

 Comprovante de renda Deverá ser de acordo com a categoria profissional - conforme anexo I 

 Ficha Cadastral 
 

Devidamente preenchida nas lojas do Magalu ou Representações Autorizadas. 

 

Consorciado Pessoa Jurídica 
Documento Especificação 

 Cópia simples do Cartão de CNPJ Cópia simples 

 Inscrição Estadual ou Municipal Cópia simples 

 Contrato Social e sua última 
alteração ou Estatuto de 
Constituição 

Cópia simples 

 Cópia do RG e CPF ou CNH de todos 
os sócios e cônjuge, caso tenha 

Cópia simples 

 Certidão de estado civil Para solteiros, cópia simples da certidão de nascimento. Para casados, cópia 
simples da certidão de casamento. Para separados, divorciados ou viúvos, 
cópia simples da certidão de casamento com as devidas averbações. Caso seja 
união estável enviar declaração de união estável devidamente assinada e 
reconhecida firma das assinaturas.  

 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) 

 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 
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renda, tais como: extrato de movimentação bancária nominal à empresa 
referente aos três últimos meses, emitido diretamente no caixa eletrônico, 
entre outros.     

 Ficha Cadastral 
 

Devidamente preenchida nas lojas do Magalu ou Representações Autorizadas. 

 
Nota: Atenção: o cadastro somente passará para a 2ª ETAPA após a 1ª ETAPA ser concluída totalmente. Caso seja apresentada a 
documentação incompleta, acarretará atraso da análise tornando o processo mais demorado. 
 
Veja no anexo II informações complementares sobre o processo de análise 

 
2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO 
 

 
Documento 

 
Especificação 

 Solicitação de faturamento Deverá estar assinada pelo consorciado constando os dados da 
concessionária (Razão Social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e 
contato) e dados do bem náutico (marca, modelo, número de 
série e valor) o qual cliente está adquirindo. Esse documento 
poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu ou Representações 
Autorizadas. 

 Nota Fiscal do bem náutico nominal ao cliente A nota fiscal deverá constar alienação fiduciária à Luiza 
Administradora de Consórcios Ltda, nota de saída, legível e com 
data atualizada. 

 Documento da capitania dos portos Cópia simples, este é o documento de licença da embarcação que 
é emitido pela Marinha para embarcações com motor.  

Nota: Atenção: a nota fiscal do bem náutico somente deverá ser emitida após a emissão da Autorização de Faturamento 
emitida pelo Consórcio Luiza. 

 
Veja no anexo II informações complementares sobre análise do bem 

 
3ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 

 

 Contrato de alienação  

Contrato de alienação registrado em Cartório, assinado e 
reconhecido firma por verdadeiro na 2ª página (assinatura do 
consorciado, coobrigado, fiador e cônjuge do fiador, caso tenha), 
o qual é enviado pela Administradora do consórcio para as lojas 
Magalu, representantes ou pelo correio nas localidades que não 
tem lojas. 

 Dados bancários para depósito 
Dados bancários para depósito em nome da empresa que o 
consorciado adquiriu o bem náutico. 

Nota: Somente será dada sequência no pagamento do crédito caso a 1ª Etapa e 2ª Etapa estejam aprovadas. A 
Administradora poderá solicitar outros documentos que julgue necessários, além dos mencionados nesta relação de 
documentos. 
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ANEXO I 
 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS 
1. Trabalhador com registro em carteira:  

 03 últimos holerites ou declaração Imposto de Renda de Pessoa Física atual com recibo de protocolo entregue dentro 
do prazo na Receita Federal; e 

 cópia da carteira profissional nas páginas da foto, qualificação civil, último registro e caso a carteira tenha alguma 
alteração nestas páginas enviar também a página que consta a alteração. 

 
 2. Autônomo: Trabalhador autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta 
própria e com assunção de seus próprios riscos e que não tenha empresa em seu nome. 
Alguns exemplos de autônomos (cabelereiro, manicure, pedreiro, pintor, pescador). 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física atual com recibo de protocolo entregue dentro do prazo na Receita 
Federal juntamente com os documentos comprobatórios da atividade (exemplos - carnê do INSS, notas fiscais, alvará de 
funcionamento, etc), ou 

 Declaração da empresa para qual presta serviços em papel timbrado, constando o tempo de trabalho, a renda mensal e a 
assinatura com reconhecimento de firma por representação (quem assina deve ser representante legal da empresa); 

 OU declaração feita pelo próprio cliente toda preenchida e assinada, conforme modelo da Administradora, juntamente 
com os documentos comprobatórios da atividade, (exemplos - carnê do INSS, notas fiscais, alvará de funcionamento, 
etc.). 

 Extrato de movimentação bancária referente aos três últimos meses. Lembrando que o extrato deverá ser retirado 
diretamente no caixa eletrônico para análise. Não são aceitos prints de tela de aplicativo. Juntamente com o extrato será 
necessário envio de documentos comprobatórios da atividade (exemplos - carnê do INSS, notas fiscais, alvará de 
funcionamento, etc.) sujeito à análise. 

 
3. Profissional liberal: Alguns exemplos (advogado, fisioterapeuta, engenheiro). 

 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física atual com recibo de protocolo entregue dentro do prazo na Receita 
Federal; 

 E carteira de identidade profissional. 
 Extrato de movimentação bancária referente aos três últimos meses. Lembrando que o extrato deverá ser retirado 

diretamente no caixa eletrônico para análise. Não são aceitos prints de tela de aplicativo. Juntamente com o extrato será 
necessário envio de documentos comprobatórios da atividade (exemplos - carnê do INSS, notas fiscais, alvará de 
funcionamento, etc.) sujeito à análise. 

 
4. Aposentado: 

 Três últimos extratos de pagamento do benefício. 
Nota: Deverá enviar termo de concessão do benefício constando início e termino OU extrato emitido diretamente no 
INSS. 

 
5. Produtor Rural: 

 Nota fiscal de Produtor Rural de venda do produto dos últimos 12 meses; 
 OU Extrato da Cooperativa com o valor da venda dos últimos 12 meses dos produtos comercializados pelo garantido;  
 OU Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física atual com recibo de protocolo entregue dentro do prazo na 

Receita Federal juntamente com os documentos comprobatórios da atividade (exemplos - carnê do INSS, notas fiscais, 
alvará de funcionamento, etc.). 

 
6. Empresário:  

 Extrato do Simples Nacional atualizado, caso a empresa seja optante. 
 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.  

 
7. Funcionário Público: 
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 03 últimos holerites ou declaração Imposto de Renda de Pessoa Física atual com recibo de protocolo entregue dentro 
do prazo na Receita Federal;  

 E cópia da carteira profissional nas páginas da foto, qualificação civil e último registro se o regime de trabalho for CLT OU 
contrato de trabalho OU Portaria de Convocação juntamente com a declaração do local de trabalho. 
 

8. Caso o cliente não possua renda (do lar e estudante):  
 Apresentar um coobrigado, que poderá ser pai ou mãe se o cliente for solteiro, ou o cônjuge se o cliente for casado; 
 O coobrigado deverá apresentar a documentação da relação de documentos conforme solicitados na 1ª ETAPA.  

Informamos que mesmo com a apresentação do coobrigado não implica a obrigatoriedade da Administradora em 
aprovar o cadastro. Também poderá ser solicitado fiador. 

 
ANEXO II 

 

Informações complementares sobre análise documentação pessoal 
 

 A renda líquida comprovada deverá ser no mínimo 03 vezes superior ao valor das parcelas. 
 A cota deverá estar em dia. 
 Poderá ser solicitado fiador para aprovação do cadastro. 
 O cadastro do cliente e fiador tem validade de 90 dias. Após esse prazo os documentos e consultas deverão ser 

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

de documentos do fiador. 
 O prazo para análise dos documentos é de até 10 dias úteis conforme consta em regulamento. 

 
 
Lembramos que a apresentação dos documentos solicitados para análise de crédito não implica na obrigatoriedade da 
administradora em aprovar o cadastro do contemplado ativo e/ou cessionário. Se necessário poderá ser solicitada 
documentação complementar. 
 

Informações complementares sobre análise documentação do bem 
 

 O valor do bem a ser adquirido deverá ser no mínimo 20% superior ao saldo devedor do contemplado. 
 O bem apresentado deverá ser novo (0 km). 
 Dependendo da avaliação, poderá ser solicitado um bem em garantia, nominal ao consorciado (vinculado a um carro ou 

moto). 
 

Informações complementares sobre pagamento de crédito 
 

 A documentação para pagamento do crédito poderá ser enviada pelo e-mail pagamentodecredito@consorcioluiza.com.br 
e posteriormente encaminhada através dos Correios através do endereço: 
Consórcio Luiza - Área de Crédito  
Rua do Comércio, 1924– Centro Franca/SP – CEP: 14400-660. 
Obs: Lojas e Gestores de Negócios deverão concluir a fase no Cadastro Online após a digitalização dos documentos. 

 Em caso de quitação da cota, o pagamento do crédito 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. 

 Caso tenha sido apresentado coobrigado o mesmo deverá assinar e reconhecer firma da assinatura por 
verdadeiro no contrato de alienação juntamente com o consorciado. 
A Administradora poderá solicitar outros documentos que julgue necessários além dos mencionados nesta 
relação de documentos. 


