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1ª ETAPA – 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 cônjuges, caso tenham. 

Cópia simples 

 Cópia da certidão de estado civil de 
todos os sócios  

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

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 I informações complementares sobre o processo de análise 

 

2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO 
Para aquisição de Veículo usado: 

 
Documento 

 
Especificação 

 Documento do veículo (CRLV) atualizado Cópia simples. Este documento é o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 Pagamento da taxa de Gravames Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu ou 
Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

 Pagamento da taxa de Pesquisa Veicular Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu ou 
Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 
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 04 fotos do veículo 1 foto da frente, 1 foto da traseira, 1 foto do lado direito e 1 foto 
do lado esquerdo. Deverão estar legíveis e com possibilidade de 
verificar o nome da cidade de onde o veículo está emplacado. 

 Carta do cliente autorizando a inclusão do 
veículo no gravames 

Esta carta está anexada ao final desta relação de documentos, 
também disponível nas lojas do Magalu ou Gestores e deverá ser 
assinada pelo cliente e vendedor do veículo.  

Nota: Reboque, carreta e máquinas agrícolas deverão ter no máximo 05 anos de uso e estarão sujeitos à análise.  Lembrando 
que carretas e reboques serão alienados somente em conjunto com o caminhão. 
 
Para veículos pesados (tais como: ônibus, caminhão, reboques, carretas e outros), máquinas agrícolas e equipamentos 
deverá ser enviado o laudo de vistoria completo de empresa especializada com parecer do vistoriador.  Atenção, não se trata 
da vistoria para transferência do veículo e sim uma vistoria de AVALIAÇÃO. A Administradora poderá solicitar esta vistoria 
para outros veículos caso necessária. 
 
Veja no anexo I informações complementares sobre análise do bem 
 
 

2ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO DA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO 
 

 
Documento 

 
Especificação 

 Carta solicitando a quitação do financiamento Carta solicitando a quitação do financiamento, constando nome 
do agente financeiro e telefone devidamente preenchida e 
assinada pelo cliente. Esta carta está anexada ao final desta 
relação de documentos e também disponível para ser emitida 
nas lojas do Magalu ou Gestores de Negócios. 

 Demonstrativo da financeira Demonstrativo da financeira em papel timbrado e assinado pela  
financeira com informações sobre o financiamento do cliente 
com valor total da dívida ou extrato constando valor da dívida. 

 Instrumento Particular de Confissão de Dívida e 
Assunção de Obrigações e a Nota Promissória.  

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de 
Obrigações preenchido, assinado e reconhecido firma por 
verdadeiro do consorciado e com assinatura de 2 testemunhas. 
Nota Promissória preenchida e assinada. Esses documentos 
estão anexados ao final desta relação de documentos e também 
disponível para ser emitido nas lojas do Magalu ou Gestores. 

Nota: Atenção: o cadastro somente passará para a 3ª ETAPA após o envio e recebimento dos documentos físicos solicitados 
nesta etapa, que deverão ser encaminhados através dos Correios para o endereço: 
Consórcio Luiza - Área de Crédito  
Rua do Comércio, 1924 – Centro Franca/SP – CEP:14400-660. 

 

3ª ETAPA - DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO 
 

 Contrato de alienação  

Contrato assinado e reconhecida firma por verdadeiro na 2ª 
página das assinaturas do consorciado, coobrigado, fiador e 
cônjuge do fiador, caso tenha (emitido pelas lojas Magalu ou 
Representações autorizadas). 

 Boleto bancário da financeira 
Boleto bancário da financeira deverá ser enviado com pelo 
menos 02 dias útil antes do vencimento 

 Carta de pagamento 
Carta constando dados bancários, assinado e reconhecido firma 
por verdadeiro do consorciado, emitida pelas lojas Magalu ou 
Representações autorizadas. 
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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. 

ANEXO I 
 

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 a quitação do financiamento 
 

 Não é permitida quitação para leasing e para outras Administradoras de consórcio, somente para financiamento.  
 O crédito somente poderá ser utilizado para quitar financiamento em nome do consorciado. 
 O valor da taxa de gravames é de acordo com Estado em que o veículo será alienado. 
 Não é necessário apresentar o comprovante de pagamento da Taxa de Gravames, basta apenas realizar o pagamento 

nos bancos ou em um dos Caixas do Magalu. 
 O ano do veículo não deverá ultrapassar 10 anos de fabricação para automóvel e motocicleta. Em relação a caminhão e 

ônibus o máximo é 20 anos de fabricação. Lembramos que reboque, carreta e máquinas agrícolas deverão ter no máximo 05 
anos de uso e está sujeito a análise.  

 

Informações complementares sobre pagamento de crédito 
 

 A documentação para pagamento do crédito deverá ser enviada para o e-mail 
pagamentodecredito@consorcioluiza.com.br e posteriormente encaminhado o Contrato de Alienação 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 além de enviar o e-mail para docpagamento@consorcioluiza.com.br deverão 
também concluir a fase no Cadastro Online após a digitalização dos documentos. 

 Caso tenha sido apresentado coobrigado e/ou fiador e cônjuge do fiador, deverão assinar e reconhecer firma da 
assinatura por verdadeiro no Contrato de alienação juntamente com o consorciado. 

 Na hipótese do consorciado optar pela utilização de parte do crédito para pagamento de despesas com transferência 
ou seguro do bem ora adquirido, compromete-se o consorciado em comprovar as despesas no prazo de 30 dias após 
alienação do bem no gravame. Findo este prazo sem que haja a comprovação, a Administradora está autorizada a 
lançar o valor como antecipação de parcelas conforme prevê a legislação vigente. Informamos também que para o 
pagamento da despesa será exigido também a cópia do documento do veículo alienado ao consórcio (CRLV) para 
pagamento de crédito. 

 Nos 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 apresentar uma nova procuração.  

 Caso o valor do financiamento for menor que o crédito, a diferença deverá ser abatida em parcelas e caso 
seja de maior valor, o cliente deverá efetuar o pagamento da diferença ao banco antes da emissão do 
boleto. O valor do crédito será destinado somente ao pagamento do financiamento. 
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 Após liberação do veículo pela financeira, cliente deverá informar a Administradora para que possamos 
alienar no gravames. O cliente deverá ter ciência que o prazo de regularização é de 30 dias, a contar da 
finalização da operação de liberação de crédito para que seja providenciada a emissão do Certificado de 

 Registro de Licenciamento de veículo (CRLV) devidamente alienado a Luiza Administradora de Consórcios 
Ltda. 



                                                                                          
     
  

 

 
SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO 

 
 
 
 
 
 
Eu____________________________________________________________________ 

portador (a) do CNPJ____________________ pertencente ao grupo_______e cota _______ 

venho por meio desta solicitar a quitação de meu financiamento junto a Financeira/ Banco 

__________________________ telefone ___________________, referente ao veículo modelo 

___________________ cor________________, ano/modelo _______________e placa 

___________________ contrato de financiamento nº________________________. 

 
 
 
 
 
_______________________________________________. 
CNPJ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________, _______de ____________________ 20____. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
     
  

 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ASSUNÇÃO DE 
OBRIGAÇÕES 
 
 
Pelo presente instrumento particular de CONFISSÃO DE DÍVIDA, as partes de um lado 
como CREDORA: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., inscrita no 
CNPJ 60.250.776/0001-91, sediada na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na 
Rua do Comércio, 1924, Bairro Centro, e de outro lado como DEVEDOR (A): 
___________________________________ Grupo _____________ Cota________ 
portador (a) da Cédula de Identidade nº. ______________________, devidamente 
inscrito no CPF sob o nº ________________________, residente e domiciliado na Rua: 
____________________________, nº ______, Bairro _______________, Cidade 
_________________Estado: __________CEP _______________, têm entre si justo e 
contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO RECONHECIMENTO E DA CONFISSÃO DA DÍVIDA - O 
DEVEDOR, pelo presente instrumento, confessa e reconhece a certeza e liquidez de seu 
débito junto à CREDORA consolidado no valor de R$ _____________ 
(__________________________________________________). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO DÉBITO - O mencionado débito/dívida é 
decorrente da quitação de financiamento junto a(ao) 
____________________________________, firmado através de contrato nº 
____________________, para aquisição do veículo_________________________, 
placa________, ano/modelo___________, cor__________, 
renavan_______________________________, 
chassi_________________________________, no valor de R$ _____________ 
(________________________________________________). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE GARANTIA - O valor da dívida confessada e 
consolidada será garantida, até a consolidação da alienação fiduciária, pelo DEVEDOR 
à CREDORA, através de Nota Promissória, anexa ao presente Instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - INFORMAÇÂO DA GARANTIA – O DEVEDOR, dará como 
garantia para CREDORA, o veículo_________________________, placa________, 
ano/modelo___________, cor__________, 
renavan_______________________________, 
chassi_________________________________, após a consolidação da alienação 
fiduciária, a CREDORA considerará cancelada a Nota Promissória. 
 
CLÁUSULA QUINTA – MULTA – A não apresentação da garantia, ou impossibilidade 
de alienação, gerará imediata execução da Nota Promissória. Além da incidência de 
multa de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a 
partir da quitação do financiamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - TÍTULO EXECUTIVO - É o presente Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida e Assunção de Obrigações, para todos os efeitos do art. 585, II do 
Código de Processo Civil.  



                                                                                          
     
  

 

As cláusulas ora contratadas são revestidas de caráter de irrevogabilidade e 
irretratabilidade. 
Ainda que os valores cobrados judicialmente sejam efetuados por saldo devedor, o 
DEVEDOR reconhece sua liquidez, certeza e exigibilidade. 
Fica eleito o foro e comarca da cidade de Franca, Estado de São Paulo, para a solução 
de quaisquer questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja.   
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença 
de 02 testemunhas que também assinam.      
 
 
 
 
__________________, _____ de ______________ de _______. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
CONSORCIADO (A): 
 CPF: 
(Reconhecer firma por verdadeiro) 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________ 
 LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 
  
 
    
                                 
Testemunhas:   
 
 
 
__________________         ____________________  
Nome:                                        Nome:     
CPF:                                          CPF:  



                                                                                          
     
  

 

 
NOTA PROMISSÓRIA 

  
 
 

 
             Vencimento: ____/____/_____              Valor: R$___________ 

 
 

 
Emitente: ____________________________, portador da Cédula de Identidade nº. 
___________________, devidamente inscrito (a) no CPF sob o nº 
_______________________, residente e domiciliado na Rua: 
__________________________, nº ________, Bairro: ______________, Cidade: 
_____________________________Estado: _____CEP. _____________________. 
 
Beneficiária: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., inscrita no CNPJ 
60.250.776/0001-91, sediada na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua do 
Comércio, 1924, Franca, Bairro Centro. 
 
 
 
   
 
 
    __________________, _____ de _____________ de ______. 
 
 
 
 
 
 
Emitente:  
 
 
 
 
 
 ______________________________________________ 
CONSORCIADO (A): 
CPF:  
GRUPO:                    COTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
     
  

 

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DE GRAVAME 
 
 

Eu, ______________________________, consorciado (a) participante do Grupo_____ 
Cota______, estou encaminhando para análise a documentação do seguinte veículo: 
   

 Marca/Modelo: ________________________Ano Fab/Mod.: _____________________ 

 Cor: ______________Placa: ______________Chassi: _________________________ 

 Proprietário atual: ____________________________________________________ 

 CPF ou CNPJ (do proprietário): _____________________________________________ 
    

O valor negociado de compra e venda do veículo é 
R$__________________________.  
 
Estou ciente de que a Administradora realizará a análise do veículo através de tabelas 

de avaliação (Fipe e outras) e também do estado de conservação do mesmo. Caso o valor do 
crédito ou de avaliação seja inferior ao valor negociado do veículo, a diferença será paga por 
mim diretamente ao vendedor. 

   
Caso haja valor remanescente de crédito (sobra de crédito), autorizo que: 
(     ) Seja lançado como antecipação nas parcelas finais da minha cota; OU 
(     ) Seja reservado para reembolso de despesas com a documentação do veículo.  

 
 Uma vez aprovado o veículo, autorizo expressamente a inclusão da RESTRIÇÃO DE 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). 
 
 Ciente de que a alienação/gravame será realizada no Estado informado no processo de 
contemplação, conforme comprovante de endereço enviado por mim. 

 
 Declaro ainda, ciência do prazo de 30 (trinta) dias para emissão de CRV (Certificado 
de Registro de Veículo), período após o qual a Administradora de Consórcios não mais possui 
condições de cancelamento, cabendo ao Departamento de Trânsito tal operação. Em caso de 
cancelamento do gravame durante o período mencionado, encaminharei solicitação expressa à 
Administradora, arcando com eventuais despesas para inserção/retirada de gravame. 
 
 O recibo de compra e venda do veículo será preenchido apenas após inclusão do 
veículo no Sistema Nacional de Gravames. 

 
 De acordo com o quanto informado, firmamos o presente. 
 

 
             ___________________, _____  de _________________ 20__    . 

 
_____________________________                                _______________________________ 
Consorciado (a):                                                                     Vendedor (a): 
CPF:                                                                                       CPF:  


