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DOCUMENTOS CONSORCIADO 
 

                                                        Pessoa Física 
Documento Especificação 

 R.G. e CPF ou CNH Cópia simples. 

 
                                                       Pessoa Jurídica 

Documento Especificação 

 Cópia simples do Cartão de CNPJ; 

Contrato Social e sua última 

alteração ou Estatuto de 

Constituição 

Cópia simples. 

 
DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 

Temos duas situações:  
1. Veículo 0 km; 
2. Veículo Semi Novo ou Usado; 

 

Veículo 0 km: 
 

Documento 

 

Especificação 

 Nota Fiscal do veículo nominal ao cliente Apresentar nota fiscal de saída, legível e com data atualizada. 

 Carta de pagamento 

Carta constando dados bancários, assinado e reconhecida firma 
por verdadeiro do consorciado e vendedor do veículo, emitida 
pelas lojas Magalu ou Representações autorizadas. 

 

Veículo usado: 
 

Documento 

 

Especificação 

 Cópia do recibo do veículo de compra e venda 
(CRV) 

Recibo (CRV) preenchido, assinado e reconhecida firma por 
verdadeiro da assinatura do vendedor e consorciado. 

 Carta de pagamento 

Carta constando dados bancários, assinado e reconhecida firma 
por verdadeiro do consorciado e vendedor do veículo, emitida 
pelas lojas Magalu ou Representações autorizadas. 

 
Importante saber: 

O cliente poderá receber em espécie somente 60 dias após última assembleia do grupo ou 180 dias após a data da 
contemplação, desde que a cota esteja quitada, para isso é necessário enviar uma carta solicitando depósito com os dados 

bancários. A carta deverá ser assinada e reconhecida firma por verdadeiro da assinatura. 
 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. 

 A documentação para pagamento do crédito pode ser enviada por e-mail: 
(pagamentodecredito@consorcioluiza.com.br).                    

 Em casos que for apresentada 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 mais de 180 dias deverá ser apresentada uma nova procuração.  
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