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Orientações para Substituição de Garantia – Bens Imóveis 

 

Nesse documento você encontra todas as orientações para concluir a substituição do 

bem adquirido no Consórcio, de maneira ágil e fácil. Esse processo passa pelas 

seguintes etapas: 

 

1. Solicitação da avaliação do bem; 

2. Realização da avaliação do bem; 

3. Recebimento da documentação completa do bem; 

4. Análise juridica da documentação e identificação de eventuais pendências; 

5. Pagamento da tarifa de Avaliação, reavaliação e substituição de bens em 

garantia; 

6. Registro no novo bem a ser dado em garantia; 

 

1º Passo – AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL 

 

O bem deverá apresentar bom estado de conservação e ter valor comercial superior 

ao saldo devedor da cota na data da substituição, conforme avaliação técnica emitida 

por empresa contratada pela Administradora e fundamentada por meio de laudo de 

avaliação.   

 

Solicitação de Avaliação do Imóvel 

 

Para solicitação da avaliação, você precisa encaminhar a Ficha de Informação para 

Avaliação do Imóvel. Siga as instruções abaixo:  

 

 Acesse o site www.santander.com.br > Para Você > Consórcio > 

Orientações/Formulários ou Van Gogh > Consórcio > Orientações/Formulários 

> Substituição de Garantia Bens > Móveis ou Imóveis; 

 Imprima o formulário Ficha de Informação para Avaliação do Imóvel; 

 Preencha corretamente todos os campos solicitados, de forma legível e sem 

rasuras; 

 Assine; Encaminhe o formulário Ficha de Informação para Avaliação do 

Imóvel juntamente com a Matrícula atualizada do imóvel e Folha do IPTU atual 

contendo dados do imóvel para a Administradora por meio do fax server ou pelo 

correio (utilizando o formulário de postagem SEDEX - Porte Pago pela 

Administradora, sem nenhum custo adicional, disponível no site). 

 

Realização da Avaliação 

 

 Após recebimento do formulário Ficha de Informação para Avaliação do 

Imóvel preenchido e assinado juntamente com a Matrícula atualizada do 

imóvel e Folha do IPTU atual contendo dados do imóvel, a administradora 

encaminhará para a empresa que realizará a avaliação. 

 

 O engenheiro entrará em contato para agendar a visita. 

 

 O responsável que acompanhará a avaliação deverá apresentar a Matrícula 

atualizada do imóvel e Folha do IPTU atual contendo dados do imóvel 

Importante – os documentos Matrícula atualizada do imóvel e Folha do IPTU atual 

contendo dados do imóvel devem ser enviados por fax e os mesmos devem estar 

disponíveis no momento da avaliação. 

http://www.santander.com.br/
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Resultado da Avaliação 

 

Após 07 dias úteis da realização da avaliação do imóvel a Administradora de Consórcio 

entrará em contato com o resultado da vistoria. 

Se negado, providencie outro bem como garantia, de acordo com as políticas de 

aceitação de bem.  

 

Importante 

Somente providencie os documentos do imóvel, após a aprovação da avaliação do 

imóvel. 

 

3º Passo – DOCUMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO 

 

 Cópia simples da Escritura Definitiva do imóvel em nome do(s) vendedor(es), 

devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente; 

 Matrícula do imóvel contendo Certidão Negativa de Ônus Reais e de Registro de 

Citações de Ações Reipersecutórias e Alienações, expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente, constando inclusive a averbação da 

construção e registro da instituição do condomínio, se for o caso, e o registro do 

titulo aquisitivo em nome do(s) vendedor(es) (validade da certidão de 30 dias 

contados da data da emissão); 

 Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (folha contendo dados do imóvel); 

 Certidão negativa de impostos e taxas municipais até o ano anterior; 

 Quando se tratar de imóvel em condomínio, apresentar declaração negativa de 

débitos condominiais assinada pelo síndico com firma reconhecida e ata da 

eleição do atual síndico. 

 

4º Passo – ANÁLISE JURIDICA DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 Providenciar os documentos e encaminhá-los por meio do Porte Pago à 

Administradora. 

 Os documentos serão direcionados ao escritório jurídico para análise e parecer. 

 Caso haja pendências o consorciado será comunicado. 

 

5º Passo – EMISSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA  

 

a. O escritório jurídico enviará por meio de e-mail ao consorciado, o contrato de 

Compra e Venda do imóvel; 

b. O consorciado deve imprimir 04 (quatro) vias do contrato e tomar as seguintes 

providências: 

 Todos os devedores fiduciantes devem rubricar todas as folhas e assinar 

a última no local indicado com o respectivo nome; 

 Colher a assinatura de 02 (duas) testemunhas nas quatro vias do 

contrato; 

 Providenciar o reconhecimento das assinaturas (por autenticidade) dos 

devedores fiduciantes e testemunhas nas 04 (quatro) vias do contrato; 

 Colher a assinatura do gerente da agência mais próxima; 
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6º Passo – PAGAMENTO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO DE BENS EM GARANTIA 

 

Para conclusão do processo de substituição de garantia, deve ser paga a tarifa de 

avaliação, reavaliação e substituição de bens em garantia. O boleto poderá ser 

impresso por meio do site de relacionamento área logada 

(www.santander.com.br/consorcio) ou solicitado na Central de Atendimento. 

 

7º Passo – REGISTRO DO CONTRATO 

 

a. O consorciado deve registrar as 04 (quatro) vias do contrato no Cartório de 

Registros de Imóveis competente; 

b. Após o registro das 04 (quatro) vias do contrato, envie 01 (uma) via do 

contrato juntamente com 01 (uma) via original da matricula atualizada para a 

Administradora utilizando o formulário de postagem de SEDEX - porte pago pela 

Administradora, sem nenhum custo adicional; 

c. A Administradora ao receber a documentação irá emitir o termo de liberação da 

garantia anterior e enviará para o endereço de cadastro. 

 

Se você precisa de Informações, quer fazer Solicitações ou Consultas sobre Consórcio, 

ligue Central de Atendimento Santander.  

 

 

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 

http://www.santander.com.br/consorcio

