
 
 

 1 

Orientações para transferência de cota Contemplada com bem – Bem Imóvel  

 

Nesse documento você encontra todas as orientações para efetuar a transferência de 

titularidade de sua cota de maneira ágil e fácil. Esse processo passa pelas seguintes 

etapas: 

 

1. Recebimento da documentação do cedente e do cessionário para análise do 

crédito; 

2. Análise de Crédito do Cessionário; 

3. Recebimento da documentação para a transferência; 

4. Análise da documentação e identificação de eventuais pendências; 

5. Pagamento da tarifa de transferência/cessão de direitos; 

6. Realização da transferência; 

 

Importante: Cedente é a pessoa que está transferindo a cota. 

          Cessionário é a pessoa que está recebendo a cota. 

 

1º Passo – ANÁLISE DE CRÉDITO 

 

Após sua solicitação, via Central de Atendimento, para transferência de titularidade de 

sua cota, a administradora irá realizar a análise de crédito do Cessionário.   

 

 Se análise aprovada, será dada continuidade ao processo de transferência; 

 Se não aprovado, o consorciado será comunicado sobre as pendências. 

 

Atenção: Todos os documentos solicitados nos próximos passos somente 

deverão ser encaminhados, após a confirmação da aprovação da análise de 

crédito do Cessionário. 

 

Providencie os documentos solicitados do Cedente e do Cessionário, seguindo as 

orientações abaixo. 

 

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

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

contemplada com bem imóvel para os formulários solicitados 

 

a) Documentos do Cessionário 

 

Se Cessionário Correntista Pessoa Física (PF)  

 

Caso o cessionário seja correntista Santander, os dados cadastrais precisam estar 

atualizados. Para isso, procure o gerente na agência para atualizar os dados ou 

encaminhei Ficha Cadastral PF (disponível no site), devidamente preenchida e 

assinada. 

 

Se Cessionário Correntista Pessoa Jurídica (PJ)  

 

Contrato Social Atualizado devidamente registrado. 

 

http://www.santander.com.br/
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Se Cessionário Não Correntista - Pessoa Física (PF) 

 

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

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

referentes aos processos de Transferências > Ficha Cadastral PF. 

 

 Ficha cadastral PF = preencher de forma legível todos os campos e assinar. 

 Providenciar cópias dos documentos listados na Tabela de Documentos (consta 

no final deste documento). 

 

Se Cessionário Não Correntista - Pessoa Jurídica (PJ) 

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

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

referentes aos processos de Transferências > Ficha Cadastral PJ. 

 

 Ficha cadastral PJ = preencher de forma legível todos os campos e assinar; 

Preencher o nome e cargo das pessoas que estão autorizadas a assinar pela 

empresa; 

O campo “Assinatura” deve ser assinado pelas pessoas que estão autorizadas a 

assinar pela empresa; 

 Contrato Social Atualizado devidamente registrado; 

 Providenciar cópia dos documentos da empresa, solicitados na Tabela de 

Documentos; 

 Providenciar cópia dos documentos dos Sócios, solicitados na Tabela de 

Documentos – item Empresário. 

 

Se necessário apresentar Avalista / Devedor Solidário 

 

Importante: Se o consorciado (PF ou PJ) não apresentar situação econômica financeira 

compatível com o compromisso assumido, será necessário apresentar avalista (PF) ou 

devedor solidário (PJ). 

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

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

referentes aos processos de Transferências para os formulários solicitados.  

 

 Preencha corretamente e de forma legível todos os campos da Ficha Cadastral 

com os dados do Avalista / Devedor Solidário; 

 Se pessoa jurídica, preencha o nome e cargo das pessoas que estão autorizadas a 

assinar pela empresa; 

 Encaminhe para a administradora: 

a. Ficha Cadastral devidamente preenchida e assinada 

b. Cópias dos documentos do Avalista (se Pessoa Física) 

c. Cópias dos documentos do Devedor Solidário (se Pessoa Jurídica) 

Utilize o Formulário Porte Pago Sedex, disponível em Para Você > Consórcio > 

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

encaminhar a documentação para a Administradora.  

 

 

http://www.santander.com.br/
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b) Documentos do Cedente 

 

Se Cessionário Correntista Pessoa Jurídica (PJ)  

Contrato Social Atualizado devidamente registrado.  

 

2º Passo – DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA 

 

Providencie os documentos solicitados e preencha todos os dados solicitados 

nos formulários: 

 

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

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

referentes aos processos de Transferências para os formulários solicitados.  

 

Termo de Transferência de Direitos e Obrigações 

 

Nesse formulário são solicitados os seguintes dados: 

a. Dados do Devedor Cedente = preencher os dados do consorciado, titular da 

cota; 

b. Dados do Devedor Cessionário = preencher os dados do cessionário, pessoa que 

está recebendo a cota; 

 

 Se Cessionário for correntista Santander, informar os dados bancários no Item 03; 

 % de Saldo devedor total e ao mês = esses campos serão preenchidos pela 

Administradora; 

 Dados bancários = preencher os números de agência e conta corrente Santander 

para os débitos mensais das parcelas. 

 

Esse formulário deve ser assinado da seguinte maneira: 

 

 Campo Consorciado Cedente = quem assina é o consorciado, titular da cota, é a 

pessoa que está transferindo a cota. Assinatura com firma reconhecida por 

autenticidade (com presença no cartório);   

 Campo Consorciado Cessionário = quem assina é a pessoa que está recebendo 

a cota. Assinatura com firma reconhecida por autenticidade (com presença no 

cartório);  

 Se o Cedente ou Cessionário for Pessoa Jurídica (PJ), quem assina são os 

representantes legais ou sócios da empresa. Assinaturas com firma reconhecida 

por autenticidade (com presença no cartório);  

 Campo Avalista / Devedor Solidário = quem assina é o Avalista / Devedor 

Solidário da operação. Assinatura com firma reconhecida por autenticidade (com 

presença no cartório).  

 

Termos de Contratação ou Exclusão de Seguro Prestamista 

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

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

referentes aos processos de Transferências para os formulários solicitados abaixo. 

Somente será necessário o preenchimento desses documentos nas seguintes situações: 

 

http://www.santander.com.br/
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 Se cedente possui seguro e cessionário não deseja contratar = assinar o Termo 

de Exclusão de Seguro; 

 Se cedente possui seguro e cessionário deseja contratar = assinar o Termo de 

Contratação de Seguro; 

 Se cedente não possui seguro e cessionário deseja contratar = assinar o Termo 

de Contratação de Seguro. 

 

O seguro prestamista não é válido para transferência Pessoa Juridica. 

3º Passo – PAGAMENTO DA TARIFA DE TRANSFERÊNCIA / CESSÃO DE DIREITOS 

 

Para conclusão do processo de transferência da cota, deve ser paga a Tarifa de 

Transferência / Cessão de Direitos. O boleto poderá ser impresso por meio do site de 

relacionamento área logada (www.santander.com.br/consorcio) ou solicitado na Central 

de Atendimento 

 

4º Passo – ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO  

 

CESSIONÁRIO CORRENTISTA 

 

Envie todos os documentos e formulários solicitados devidamente preenchidos e 

assinados para a Administradora, por meio de SEDEX: 

 

Documentos para Análise de crédito, solicitados no 1º Passo 

 

 Ficha Cadastral PF, se o cadastro não foi atualizado junto ao gerente; 

 Contrato Social Atualizado devidamente registrado;  (Se Pessoa Jurídica – PJ); 

 Contrato Social Atualizado devidamente registrado  do Cedente (se Cedente for 

Pessoa Jurídica). 

Documentos para Transferência, solicitados no 2º Passo 

 

 03 (três) vias do Termo de Transferência de Direitos e Obrigações 

preenchido com os dados do Cedente e do Cessionário, assinado com firma 

reconhecida por autenticidade; 

 01 (uma) via do Termo de Contratação ou Exclusão de Seguro Prestamista. 

 

Utilize o formulário de postagem SEDEX - Porte Pago pela Administradora, sem 

nenhum custo adicional, disponível no site para envio de toda a documentação. 

 

Para os processos em que haja procurador é necessário enviar à Administradora, cópia 

autenticada da procuração pública, lavrada em cartório, específica para consórcio. 

 

CESSIONÁRIO NÃO CORRENTISTA 

 

Envie todos os documentos e formulários solicitados devidamente preenchidos e 

assinados para a Administradora, por meio de SEDEX: 

 

 

 

http://www.santander.com.br/consorcio
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Documentos para Análise de crédito, solicitados no 1º Passo 

 

 01 (uma) via da Ficha Cadastral preenchida com os dados e assinada pelo 

Cessionário (se Cessionário não for correntista Santander); 

 Documentos do Cessionário Não Correntista (descritos no 1º passo, item c e 

tabela de documentos).  

 

Documentos para Transferência, solicitados no 2º Passo 

 

 03 (três) vias do Termo de Transferência de Direitos e Obrigações 

preenchido com os dados do Cedente e do Cessionário, assinado com firma 

reconhecida por autenticidade; 

 01 (uma) via do Termo de Contratação ou Exclusão de Seguro Prestamista. 

 

Utilize o formulário de postagem SEDEX - Porte Pago pela Administradora, sem nenhum 

custo adicional, disponível no site para envio de toda a documentação. 

 

5º Passo – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA COTA  

 

Após recebimento e análise de toda a documentação e identificação do pagamento da 

tarifa, a administradora encaminhará ao Cessionário as orientações para elaboração de 

nova minuta de compra e venda. 

Esse processo inclui envio de toda a documentação do imóvel, do vendedor e do 

comprador, além da avaliação no imóvel. Após análise jurídica será encaminhada a 

minuta para registro em cartório. 

Após recebimento da minuta registrada em cartório a administradora efetivará a 

transferência de titularidade da cota.  

 

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

ligue Central de Atendimento Santander.  

 

 

 

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 
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Tabela de Documentos (cópia simples) 
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 RG (Documento de Identidade); 

 CPF; 
 CNH pode substituir o RG e CPF 
 Comprovante de residência – conta de consumo – atualizada (máximo 

1 mês); e 
 Certidão de Casamento (se casado) 

      

 03 (três) últimos  Contra Cheques  e extrato de movimentação 
financeira dos últimos 06 (seis) meses; 

 Se os Contra Cheques  não comprovarem a renda real, apresentar 
declaração da empregadora em papel timbrado com carimbo do CNPJ, 
informando o valor da remuneração líquida mensal com firma 
reconhecida, extrato de movimentação financeira dos últimos 06 (seis) 
meses 

 Carteira profissional atualizada páginas - Foto, Qualificação Civil e 
Contrato de Trabalho (último registro) 

      

 DECORE elaborado pelo contador com selo de HP (Declaração de 
Habilitação Profissional) com firma reconhecida pelo contador e 
extrato de movimentação financeira dos últimos 06 (seis) meses; ou 

 Imposto de Renda ano base a contemplação com recibo de protocolo, 
entregue dentro do prazo na Receita Federal e Declaração de IRPF 
completo e protocolado e extrato de movimentação financeira dos 
últimos 06 (seis) meses; ou 

 Declaração em papel timbrado e com carimbo do CNPJ da instituição da 
qual recebe seus respectivos proventos com firma reconhecida e 

procuração da pessoa responsável que assinou a declaração e extrato de 
movimentação financeira dos últimos 06 (seis) meses; ou 

 Recibo de Pró-Labore dos últimos 03 (três) meses e Declaração do 
escritório contábil em formulário do CRC (conselho Regional de 
Contabilidade) constando o faturamento dos últimos 12 (doze) meses da 
empresa e extrato de movimentação financeira dos últimos 06 (seis) 
meses; ou 

 Renda proveniente de aluguel: Documento comprobatório de 
propriedade do imóvel, IPTU ou Certidão de Registro do imóvel, contrato 
de locação, 06 (seis) últimos recibos de alugueis recebidos e extrato de 
movimentação financeira dos últimos 06 (seis) meses. 

      

 3 (três) últimos comprovantes de benefício do INSS e extrato de 
movimentação financeira dos últimos 06 (seis) meses; ou 

 3 últimos Contra Cheque no caso de Servidor Público e extrato de 

movimentação financeira dos últimos 06 (seis) meses. 
      

 Demonstrativo de Faturamento Líquido da empresa dos últimos 12 
(doze) meses com firma reconhecida do contador; 

 IRPJ completo e protocolado; 

 Contrato Social da empresa (inicial e alterações) 
 Cartão do CNPJ. 

      


