
 

 

Orientações para aquisição de Bens Imóveis  
 
Parabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE 
CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto.  
 
Lembrando que a análise do seu crédito é válida por 90 dias a contar da data da aprovação do 
mesmo. 
 
Nesse documento você encontra todas as orientações para concluir a aquisição e pagamento 
do bem de maneira ágil e fácil.  
Esse processo passa pelas seguintes etapas: 
 

1. Avaliação do imóvel 
2. Recebimento da documentação completa do imóvel, do comprador e do vendedor do 

imóvel. 
3. Análise jurídica da documentação e identificação de eventuais pendências 
4. Elaboração da minuta de compra e venda 
5. Envio da minuta para coleta das assinaturas 
6. Registro da minuta em cartório 
7. Pagamento do crédito ao vendedor do imóvel  

 
Informações Importantes: 
 
Garantia 
 
Em garantia ao pagamento das parcelas vincendas, o imóvel adquirido será alienado 
fiduciariamente em benefício da Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda .  
 
Utilização do crédito 
 
Poderá ser aceito como garantia um bem diferente daquele constante em sua proposta de 
adesão, desde que respeitadas as condições abaixo: 
 

���� Aquisição de imóvel urbano residencial concluído (casa ou apartamento com 
possibilidade de utilização do FGTS como lance ou complemento do valor de 
compra); 
 

���� Aquisição de terreno urbano/rural (sem possibilidade de utilização do FGTS como 
lance ou complemento do valor de compra e venda); 

 
���� Aquisição de imóvel comercial, veraneio, rural (sem possibilidade de utilização do 

FGTS como lance ou complemento do valor de compra e venda). 
 

O crédito também poderá ser utilizado para quitação de financiamento imobiliário em nome do 
titular da cota de consórcio. 
 
Utilização da sobra de crédito 
 
Se o valor do bem for menor  que o valor da carta de crédito, a diferença será destinada para 
uma das opções abaixo: 
 

���� Amortização de parcelas a vencer, reduzindo o prazo de pagamento; 
���� Utilização de até 10% do valor do bem para despesas com cartório, departamento de 

trânsito e seguradoras (bens móveis), mediante anuência da Administradora; 
���� Aquisição de mais um bem;  
���� Devolução ao consorciado em espécie, caso o saldo devedor da cota esteja 

liquidado. 
 



 

 

Se o valor do bem for maior  que o valor da carta de crédito, a diferença será paga pelo 
consorciado diretamente ao vendedor/fornecedor/lojista do bem. 
 
Pagamento do Crédito 
 
Para agilizar a compra de seu imóvel, siga todos os passos abaixo descritos, preencha os 
campos corretamente, assine os formulários e providencie os documentos solicitados, 
respeitados os termos do Regulamento Geral do Consórcio. 
 
1º Passo  – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL  
 
Providencie a Avaliação do Imóvel 
 
Após a aprovação de crédito (válida por 90 dias a contar da data da aprovação). O consorciado 
deverá solicitar avaliação do bem. 
 
O imóvel deverá apresentar bom estado de conservação e ter valor comercial superior  ao 
saldo devedor da cota na data da aquisição, conforme avaliação técnica emitida por empresa 
contratada pela Administradora e fundamentada por meio de laudo de avaliação. A prestação 
do serviço de avaliação será cobrada.  
 
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 > 
Aquisição de Bens > 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  para o 

email consorcio@santander.com.br 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, 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 o IPTU e a matrícula do 
imóvel atualizada. 

 
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 aprovado, providencie a documentação do imóvel, seguindo as instruções do 2º passo . 
Se negado, providencie outro bem como garantia, de acordo com as políticas de aceitação de 
bem. Será cobrada nova taxa de avaliação. 
 
Importante:  somente providencie os documentos do imóvel após a aprovação da avaliação do 
imóvel. 
 
 
 



 

 

2º Passo  – DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL 
 
Providencie os documentos solicitados conforme o tipo de imóvel 
 
Aquisição de imóvel urbano 
� 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. 

 
Aquisição de imóvel em zona rural  
� 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). 

� 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. 

� Planta do imóvel. 
� Memorial descritivo da área feito por engenheiro legalizado no INCRA.5 últimos anos de 

recolhimento do ITR (Imposto Terra Rural).Certidão negativa ITR (Receita Federal). 
� CCIR (Cadastro de Contribuinte de Imóvel Rural). 
 
Aquisição de terreno  
� 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 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. 
 
3º Passo  – DOCUMENTAÇÃO do COMPRADOR e do VENDEDOR do IMÓVEL –  PESSOA 
FÍSICA  
 
Atenção:  A lista de documentos é a mesma para o comprador  e para o vendedor  do imóvel. 
O que muda é se Pessoa Física ou Pessoa Jurídica .  

 
���� Quando o comprador do imóvel (Consorciado) e/ou o vendedor do imóvel são Pessoas  

Físicas : 
 
Providenciar todos os documentos solicitados abaixo, tanto do comprador quanto do 
vendedor do imóvel: 

 
Acesse o site www.santander.com.br > Para Você > Consórcio > Orientações/Formulários 
ou Van Gogh > Consórcio > Orientações/Formulários > Aquisição de Bens > Imóveis. 
 
 
 

 



 

 

���� Proposta de Utilização do Crédito 
Nesse formulário são solicitados os seguintes dados: 

� Grupo e Cota 
� Indicação da finalidade da utilização do crédito 
� Dados cadastrais do consorciado e do cônjuge, se houver 
� Dados cadastrais do vendedor do imóvel e do cônjuge, se houver 
� Dados do imóvel 
� Forma de pagamento do imóvel 
� Dados bancários para recebimento do crédito 

 
Esse formulário deve ser assinado da seguinte maneira: 

� Campo Consorciado = quem irá comprar o imóvel  
� Campo Vendedor = quem irá vender o imóvel 
� Campo Cônjuge = respectivos cônjuges 

 
Importante:  preencha todos os campos corretamente, pois os dados inseridos nesta proposta 
serão transcritos para o Contrato de Compra e Venda após análise jurídica da documentação. 
 
���� RG e CPF – cópia simples. Pode ser Carteira Nacional de Habilitação, se o documento 

possuir foto 
 

���� Comprovante de residência – cópia simples, atualizado (últimos 3 meses) 
 

���� Comprovante de Estado Civil – cópia simples 
� Tipos de comprovantes: 

 
• Solteiro :  

o Certidão de Nascimento atualizada 
o Declaração positiva ou negativa de união estável. 

 
• Viúvo:   

o Certidão de Casamento 
o Certidão de Óbito do cônjuge 
o Declaração positiva ou negativa de união estável. 

 
• Divorciado ou Separado Judicialmente :  

o Certidão de Casamento com averbação do divorcio/separação 
o Declaração positiva ou negativa de união estável. 

 
• União Estável:   

o Declaração positiva de união estável original, contendo duas (02) 
testemunhas (consulte modelo da declaração no site www.santander.com.br 
> Para Você > Consórcio > Formulários ou o site 
www.santander.com.br/consorcio).  

 
• Casado:  Certidão de Casamento  

o Casamentos realizados sob o Regime de Separação de Bens: 
• Cópia da Escritura de Pacto Antenupcial 
• Certidão do seu registro feito junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente do domicílio do casal, exceto aqueles realizados por força de 
Lei.  

o Casamentos realizados sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens até o 
dia 26/12/1977 e sob o Regime de Comunhão Universal de Bens após 
26/12/1977 

• Cópia da Escritura de Pacto Antenupcial 
• Certidão do seu registro feito junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente do domicílio do casal.  
 



 

 

o Casamentos realizados no exterior 
• Certidão de Casamento acompanhada de sua tradução feita por 

tradutor juramentado. 
 

4º Passo  – DOCUMENTAÇÃO do COMPRADOR e do VENDEDOR do IMÓVEL – PE SSOA 
JURÍDICA  
 
���� Quando o comprador do imóvel (Consorciado) e/ou o vendedor do imóvel são Pessoas 

Jurídicas (empresas) : 
 
Providenciar todos os documentos solicitados abaixo: 

 
Acesse o site www.santander.com.br > Para Você > Consórcio > Orientações/Formulários 
ou Van Gogh > Consórcio > Orientações/Formulários > Aquisição de Bens > Imóveis 

 

���� Proposta de Utilização do Crédito 
Nesse formulário são solicitados os seguintes dados: 
� Grupo e Cota 
� Indicação da finalidade da utilização do crédito 
� Dados cadastrais do consorciado e do cônjuge, se houver 
� Dados cadastrais do vendedor do imóvel e do cônjuge, se houver 
� Dados do imóvel 
� Forma de pagamento do imóvel 
� Dados bancários para recebimento do crédito 

 
Esse formulário deve ser assinado da seguinte maneira: 
� Campo Consorciado = quem irá comprar o imóvel  
� Campo Vendedor = quem irá vender o imóvel 
� Campo Cônjuge = respectivos cônjuges 

 
Importante:  preencha todos os campos corretamente, pois os dados inseridos nesta proposta 
serão transcritos para o Contrato de Compra e Venda após análise jurídica da documentação. 

 

���� Contrato Social / Estatuto Social  e alterações posteriores, devidamente 
registradas no órgão competente - Cópia simples  
 

���� Se não for possível apresentar a última alteração do Contrato / Estatuto Social, 
deve apresentar uma Declaração  indicando: 
� data e número de registro da última alteração do contrato/estatuto social,  
� forma de representação da empresa 
� quais os representantes que assinarão o contrato. 

 

���� Certidão dos Distribuidores Forenses Cíveis  da comarca do domicílio da 
empresa, com período de pesquisa de dez (10) anos, abrangendo Ações Cíveis em 
Geral, Família, Executivos Fiscais (Municipais e Estaduais) e Federais. 
 

���� Cartão do CNPJ - Cópia simples, com validade descrita no documento. 
 

���� Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federa is e a 
Divida Ativa da União, expedida pela Receita Federal, com validade descrita no 
documento. 

 

���� Certidão Negativa de Débitos Previdenciários , com relação à empresa, 
expedida pela Receita Federal, com validade descrita no documento. 

 

���� Certidão de Regularidade perante o FGTS,  com validade descrita no documento. 
 



 

 

���� Certidão Negativa de Débitos Previdenciários,  com relação à empresa, 
expedida pela Receita Federal, com validade descrita no documento. 

���� Certidão de Regularidade perante o FGTS,  com validade descrita no documento. 
 

A Administradora efetuará a consulta de forma eletrônica em nome dos(s) 
vendedor(es). Se houver protestos será solicitada a prova do cancelamento do(s) 
mesmo(s).  
Na existência de apontamentos na Certidão dos Distribuidores Forenses Cíveis e/ou na 
Certidão da Justiça Federal será(ão) solicitada(s) a(s) Certidão(ões) de Objeto e Pé 
respectivas, esclarecendo o(s) apontamento(s). 
Em caso de produtor rural deverá apresentar certidão negativa de débito (C.N.D.) do 
INSS 

 
A validade das certidões é a que constar do documento. 
Se não houver menção da data de validade, considerar-se-á 60 dias contados da data 
de sua expedição.  

 
Importante:  Visando resguardar a segurança da operação, fica facultado à 
Administradora o direito de solicitar documentos adicionais como também a atualização 
das Certidões vencidas. 

 
5º Passo  – DOCUMENTAÇÃO PARA CASOS ESPECÍFICOS 

 
���� Quando se tratar de Venda por Espólio  

� Alvará Judicial autorizando a venda do imóvel – cópia simples 
� RG, CPF e Comprovante de Estado Civil de cada um dos proprietários do 

imóvel (Inventariantes) - cópia simples 
 

���� Quando se tratar de Venda de Ascendente para Descendente  
� Anuência por meio declaração dos vendedores pais informando quem são 

seus herdeiros filhos alem do comprador e assinatura de todos os 
herdeiros filhos e cônjuges concordando com a venda (com 
reconhecimento de firmas de todos). 

� No Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel com 
caráter de escritura pública   haverá necessidade de assinatura de todos 
os herdeiros filhos e cônjuges novamente. 

� Cópia simples do RG, CPF e Comprovante do Estado Civil dos 
descendentes (para saber qual o comprovante correspondente, consulte 
item d) do 3º Passo). 

 
Atenção:  Em casos do(s) comprador (es) ou vendedor(es)  ser(em) representado(s) 
por procuração original , esta deverá ser feita por meio de instrumento público junto 
ao Cartório de Registro de Notas, com poderes específicos para comprar, hipotecar ou 
alienar fiduciariamente o imóvel. Não será aceita procuração outorgada pelo comprador 
ao vendedor. 

 
6º Passo  – ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Providenciar o envio de todos os documentos e formulários solicitad os devidamente 
preenchidos e assinados para a Administradora, por meio de SEDEX:  
 

� 01 (uma) via da Proposta de Utilização do Crédito Imóvel 
� Documentos do COMPRADOR do imóvel (consorciado) 
� Documentos do VENDEDOR do imóvel 
� Documentos do Imóvel 
� Matrícula atualizada do imóvel  

 
 



 

 

���� Utilizar o formulário de postagem SEDEX - Porte Pago pela Admi nistradora, sem 
nenhum custo adicional, disponível no site para envio de toda a documentaçã o 

 
Importante:  Não se esqueça de conferir as informações colocadas nos formulários, assinar e 
enviar todas as documentações solicitadas. O prazo de validade da matrícula é 30 dias . 
Fique atento para não enviar matrícula com prazo muito próximo do vencimento! 
  
 
7º Passo  – ANÁLISE JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO 
 
���� Todos os documentos serão analisados por um escritório de advocacia contratado pela 

Administradora. Se houver alguma pendência o consorciado será comunicado. 
 
8º Passo  – PAGAMENTO DO BOLETO  
 
���� Após aprovação do processo o consorciado será comunicado pela Central de Atendimento 

e deverá pagar o boleto (disponível no site do consórcio) referente ao serviço de análise do 
processo e elaboração do contrato de compra e venda. 
 

9º Passo  – ASSINATURAS E REGISTRO DO CONTRATO  
 
���� Após confirmação do pagamento do boleto serão encaminhadas 4 (quatro) vias do 

Contrato de Compra e Venda com alienação fiduciária do imóvel para assinaturas – 
comprador(es) e vendedor(es)  do imóvel. 

���� O contrato deve ser registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 
���� Uma via do contrato assinado deverá ser encaminhada para a Administradora, utilizando o 

formulário de postagem SEDEX – Porte Pago. 
  

10º Passo  – PAGAMENTO DO CRÉDITO AO VENDEDOR DO IMÓVEL 
 
���� O pagamento ao vendedor do imóvel será efetuado mediante recebimento do contrato e 

matrícula do imóvel contendo registro da alienação. 
 
���� Quem poderá receber o crédito:  
 

� O atual proprietário do imóvel;  
� O próprio Consorciado, caso já tenha pago o vendedor do imóvel. Nesse caso o 

vendedor deverá ser encaminhada para a Administradora: 
• Carta assinada pelo vendedor do imóvel informando o valor já recebido pelo 

comprador (consorciado) 
• Carta assinada pelo consorciado solicitando o reembolso do valor pago, 

indicando os dados bancários (agência e conta corrente)  
� O procurador do atual proprietário do imóvel, mediante apresentação de procuração 

original  por instrumento público, na qual conste a outorga de poderes específicos para 
alienar o imóvel, receber o produto da alienação, dar quitação e assinar o recibo de 
transferência. 

 
 

Importante: Regras para processos de Confissão de Dívida  (quando o consorciado paga 
antecipadamente  o vendedor do imóvel):  
1) O imóvel deve ser adquirido após  a data da contemplação;  
2) O valor a ser reembolsado será o valor pago pela aquisição do imóvel;   
3) A diferença poderá ser utilizada para reembolso de despesas relacionadas ao imóvel e 
para amortizar saldo devedor. 

 
 
 



 

 

Se você precisa de Informações, quer fazer Solicitações ou Consultas sobre Consórcio, ligue 
para:  
 
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSORCIADO  
4004 4493 - (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 723 4493 - (Demais Localidades)  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
 
Site exclusivo Consórcio: www.santander.com.br/consorcio  
E-mail: consorcio@santander.com.br 
 
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e informações Gerais. 
0800 762 7777 
Atende também deficientes auditivos e de fala. 
No exterior, ligue a cobrar para: 
55 11 3012-3336 
Atendimento: 24h por dia, todos os dias. 
 
Ouvidoria 
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. 
0800 726 0322 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados . É necessário ter o número do 
protocolo fornecido pelo SAC. 
Atende também deficientes auditivos e de fala. 
Endereço de correspondência: 
Rua Dr. Bráulio Gomes, 36 – 10º andar, CEP 01047-020 
 

 
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. 

 
 


