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Documento 
 

Especificação 
 
 
 
Solicitação de Substituição de veículo 

 

Este documento deverá estar preenchido em todos os campos e 
assinado pelo consorciado e pelo vendedor do veículo. O 
documento está anexado ao final desta relação de documentos e 
também disponível para ser emitido nas lojas do Magalu ou 
Representações Autorizadas. 

Efetuar pagamento da taxa de substituição R$200,00 Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu, 
Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

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

Efetuar pagamento da taxa de Pesquisa Veicular Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu, 
Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

Documento do veículo (CRLV) atualizado que está 
adquirindo 

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

Documento do veículo (CRLV) atualizado, em nome do 
consorciado, (que será desalienado no processo de 
Substituição) 

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

04 fotos do veículo - Apresentar 4 fotos coloridas do veículo (frente, laterais, traseira) 
constando placa legível para análise. 

 
 

Para aquisição de Veículo 0 km: 
 

Documento 
 

Especificação 
Nota Fiscal do veículo nominal ao cliente A nota fiscal deverá constar alienação fiduciária à Luiza 

Administradora de Consórcios Ltda. 
Efetuar o pagamento da Taxa de Gravames Este boleto poderá ser emitido pelas Lojas do Magalu, 

Representações Autorizadas ou pelo site 
(www.consorcioluiza.com.br). 

 
Reboque, carreta e máquinas agrícolas deverão ter no máximo 05 anos de uso e estarão sujeitos à análise. 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 necessário. 

 O valor da taxa de gravames é de acordo com Estado em que o veículo será alienado. 
 O ano do veículo não deverá ultrapassar 10 anos de fabricação para automóvel e motocicleta. Em caso de 

caminhão e ônibus deverá ter até 20 anos de fabricação. Reboque, carreta e máquinas agrícolas deverão ter no 
máximo 05 anos de uso e estarão sujeitos à análise.  

 A cota deverá estar em dia.  
 O prazo para análise dos documentos é de até 10 dias úteis conforme consta em regulamento. 
 Os documentos acima solicitados devem ser encaminhados para o e-mail credito@consorcioluiza.com.br e 

constar o grupo/cota no assunto do e-mail. 
Lembramos que a apresentação dos documentos solicitados para análise da substituição não implica na 
obrigatoriedade da Administradora em aprovar o processo.  Se necessário poderá ser solicitada documentação 
complementar.  
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SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO 
   

 

Eu _______________________________________, consorciado(a) do Grupo _____ Cota________, solicito a 
desalienação do bem que atualmente está como garantia na cota mencionada e a alienação do veículo abaixo 
em substituição ao anterior: 

 
Item 1 (Veículo a ser alienado): 
Marca/Modelo: _____________________________________Ano Fabricação:__________________________ 
Cor: ______________Placa: ______________Chassi: _____________________________________________ 
Proprietário atual:___________________________________________________________________________ 
CPF ou CNPJ (do proprietário):________________________________________________________________ 
 
Item 2 (Veículo a ser desalienado): 
Marca/Modelo: _____________________________________Ano Fabricação:__________________________ 
Cor: ______________Placa: ______________Chassi: _____________________________________________ 
 
 
Estou ciente de que a Administradora realizará a análise do veículo através de tabelas de avaliação (Fipe e 
outras) e do estado de conservação do mesmo. Sendo aprovado, o veículo apresentado no ‘item 1’,  responderá 
como garantia da dívida assumida por mim, junto à credora, produzindo todos os efeitos legais. 
 
O recibo de compra e venda do veículo ‘item 1’ será preenchido apenas após a aprovação pela 
Administradora e a respectiva inclusão do mesmo no Sistema Nacional de Gravames (SNG). 

 

Uma vez aprovado o veículo ’item 1’, autorizo expressamente a inclusão da RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), a qual será realizada na Cidade/Estado 
informada por mim no processo de contemplação. 
 
Declaro ainda a ciência de que, após a aprovação por parte da Administradora e inclusão da alienação 
fiduciária no veículo mencionado no ‘item 1’, terei o prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão de CRV 
(Certificado de   Registro de Veículo) em meu nome, constando a alienação do veículo em favor de Luiza 
Administradora de Consórcios, sendo que após esse prazo a Administradora de Consórcios não mais possui   
condições de cancelamento da alienação, cabendo ao Departamento de Trânsito tal operação. 
 
A efetiva liberação do veículo constante no ‘item 2’ será realizada após a apresentação da cópia do documento 
mencionado (CRLV) devidamente alienado, juntamente com o contrato de alienação original devidamente 
assinado e reconhecido firma por verdadeiro/autenticidade. 
 
Cientes e de acordo, 
 
 
__________________, _____ de _________________ 20___. 
 

 

_______________________________                     ______________________________________________ 

Consorciado(a)                                                               Vendedor(a) do veículo mencionado no ‘item 1’ 

 
*Caso o veículo apresentado para alienação seja de propriedade do consorciado, apenas o mesmo deverá 
assinar esse documento. 
 


