Consórcio de Imóvel
Grupo: ______ Cota: ______

Relação de documentos a serem entregues para Processo de Contemplação
1º ETAPA – APROVAÇÃO DO CADASTRO
IMPORTANTE: SOMENTE SERÃO ACEITOS OS DOCUMENTOS QUANDO COMPLETOS E
ANEXO FICHA CADASTRAL DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA
CONSORCIADO / SÓCIO / AVALISTA (PESSOA FÍSICA) – SE CASADO TAMBÉM DO CÔNJUGE
( ) Definição dos termos de FURO (se houver) – Consultar Matriz (41) 3029-3002.
( ) Ficha cadastral preenchida em todos os campos e assinada
( ) Termo de Seguro de vida preenchido e assinado (informações verdadeiras – preencher com ATENÇÃO)
Preencher:
Folha 01 (frente): DADOS DO PROPONENTE: não há necessidade de preencher n° do contrato e premio;
BENEFICIÁRIO(S): nome completo / grau de parentesco e percentual de participação na indenização.
Folha 02 (verso): RESPONDER QUESTIONARIO: questões 01 a 04;
DATAR e ASSINAR.
( ) Cópia do RG e CPF;
( ) Cópia comprovante de residência atualizado;
( ) Se casado: Cópia da certidão de casamento (se divorciado: com averbação; se viúvo: certidão de óbito; se casado no
regime de comunhão de bens ou da separação convencional de bens, após dezembro/1977, obter também cópia do pacto
antenupcial devidamente registrado);
( ) Se solteiro: Cópia da certidão de nascimento;
COMPROVAÇÃO DE RENDA:
( ) Se assalariado – cópia dos 03 últimos holerites, juntamente com cópia da carteira de trabalho (folha com a foto, verso
com os dados do trabalhador, folha do contrato de trabalho e folha das últimas alterações salariais) e declaração de imposto de renda com protocolo de entrega.
( ) Se autônomo – Declaração do Contador com selo atualizado (DECORE) e Declaração de Imposto de Renda atualizada com protocolo de entrega.
( ) Se sócio proprietário ou micro-empresário – contrato social, Declaração do Contador com selo atualizado (DECORE) e Declaração de Imposto de Renda atualizada com protocolo de entrega;
( ) Se aposentado – cartão de recebimento do INSS; extrato ou depósito da aposentadoria, declaração de imposto de
renda com protocolo de entrega;
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) Definição dos termos de FURO (se houver) – Consultar Matriz (41) 3029-3002.
) Ficha cadastral preenchida em todos os campos e assinada
) Termo de Seguro de vida preenchido e assinado (informações verdadeiras – preencher com ATENÇÃO)
) Cópia do contrato social com primeira e última alteração;
) Cópia do cartão do CNPJ;
) Comprovante de endereço em nome da Empresa;
) Documentação dos sócios (documentação pessoa física acima descrita);
) Cópia do último balanço da empresa;
) Cópia da última declaração completa do imposto de renda com recibo de entrega (lucro real ou presumido);
) Cópia declaração do faturamento líquido referente aos 12 últimos meses firmado pelo contador;

OBS: A apresentação do avalista será obrigatória quando o consorciado for pessoa jurídica, quando
o consorciado for pessoa física, será à critério da administradora.
O CONSORCIADO E O AVAL NÃO PODERÃO TER RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS E DEVERÃO
COMPROVAR RENDIMENTO APROXIMADO A 04 VEZES O VALOR DA PARCELA.
ATENÇÃO SR CONSORCIADO: NÃO PASSAR PARA SEGUNDA ETAPA SEM ANTES A
APROVAÇÃO DO CADASTRO PELA ADMINISTRADORA.

2º ETAPA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Documentação necessária para aquisição do imóvel
DO IMÓVEL PRONTO
( ) Registro do imóvel (matrícula atualizada) - Cartório de Registro de Imóveis;
( ) Certidão de ônus do imóvel - Cartório de Registro de Imóveis;
( ) Certidão negativa do IPTU - Prefeitura;
( ) Declaração de inexistência de débitos condominiais;
( ) Cópia do IPTU;
Nos casos de transcrições imobiliárias, o documento deverá ser encaminhado ao consórcio, antes de
qualquer compromisso de compra e venda, que consultará o Registro de Imóveis competente para suprir possíveis omissões de metragens, tudo de acordo com o Código de Normas da Corregedoria Geral
da Justiça do Paraná.
DO VENDEDOR DO IMÓVEL (PESSOA FÍSICA)
( ) Cópia do RG e CPF, se casado também do cônjuge;
( ) Cópia do comprovante de endereço (água, luz ou telefone);
( ) Cópia da certidão de casamento (se divorciado: com averbação; se viúvo: certidão de óbito; se casado no
regime de comunhão de bens ou da separação convencional de bens, após dezembro/1977, obter também
cópia do pacto antenupcial devidamente registrado);
DO VENDEDOR DO IMÓVEL (PESSOA JURÍDICA)
( ) Cópia do contrato social com primeira e última alteração;
( ) Cópia do cartão do CNPJ;
( ) Cópia do comprovante de endereço (água, luz ou telefone);
( ) Cópia do RG e CPF de todos os sócios, inclusive cônjuge;
( ) Cópia do comprovante de endereço de todos os sócios (água, luz ou telefone);
( ) Cópia da certidão de casamento (se divorciado: com averbação; se viúvo: certidão de óbito; se casado no
regime de comunhão de bens ou da separação convencional de bens, após dezembro/1977, obter também
cópia do pacto antenupcial devidamente registrado);
DO IMÓVEL EM CASO DE CONSTRUÇÃO OU REFORMA
( ) Certidão de ônus do imóvel – terreno – Cartório de Registro de Imóveis;
( ) Registro do imóvel (matrícula atualizada) – Cartório de Registro de Imóveis;
( ) Certidão negativa do IPTU - Prefeitura;
( ) Cópia do IPTU;
( ) Cronograma físico-financeiro da obra, assinado pelo engenheiro responsável e pelo consorciado;
( ) Planta da obra aprovada pela prefeitura;
( ) Alvará da obra, com carimbo da prefeitura;
( ) Orçamento detalhado da obra com aprovação do engenheiro responsável;
APÓS O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA SEGUNDA ETAPA A ADMINISTRADORA INFORMARÁ
O CONTATO DE ENGENHEIROS/AVALIADORES CADASTRADOS PARA AGENDAMENTO DA VISTORIA
DO IMÓVEL. OS HONORÁRIOS DO ENGENHEIRO DEVERÃO SER PAGOS NO ATO DA AVALIAÇÃO
PELO CONSORCIADO.
ATENÇÃO SR CONSORCIADO: NÃO PASSAR PARA TERCEIRA ETAPA ANTES DA ANÁLISE
DA ADMINISTRADORA SOBRE A AVALIAÇÃO.

3º ETAPA
Certidões

DOS VENDEDORES E COMPRADORES DO IMÓVEL
E SÓCIOS DA EMPRESA (QUANDO O CONSORCIADO FOR PESSOA JURÍDICA)
Certidões a serem solicitadas, deverão ser do(s) VENDEDOR(ES) DO IMOVEL E CONJUGE(S), do(s)
COMPRADOR(ES) E CONJUGE(S) e caso vendedores e/ou compradores sejam PESSOA JURIDICA, deverão ser apresentadas certidões do(s) SOCIO(S) E CONJUGE(S).
PESSOA FÍSICA
Certidões de distribuições de ações em geral:
Certidões: ( )Crime; ( ) Feitos e Ajuizados (cível e executivo fiscal); ( )Ações de Família; ( )Interdição, Tutela
e Curatela; ( )Insolvência Civil; ( )Distribuição de Protestos; ( )Depositário Público;
( ) Certidão da Justiça do Trabalho (emitir na Vara da Justiça do Trabalho competente e via internet:
http://www.tst.jus.br/certidao);
( ) Certidão da Receita Estadual – via internet;
( ) Certidões da Justiça Federal – via internet: http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa;
( ) Certidão da Receita Federal – via Internet: www.receita.fazenda.gov.br;
Observações: as certidões deverão ser tiradas na cidade de domicilio da pessoa e na cidade onde fica o
imóvel (caso seja diferente da cidade de domicílio).
PESSOA JURÍDICA
Certidões de distribuições de ações em geral:
Certidões: ( ) Feitos e Ajuizados (cível e executivo fiscal); ( )Falência e Concordata; ( )Distribuição de Protestos; ( ) Depositário Público;
( ) Certidão da Justiça do Trabalho (emitir na Vara da Justiça do Trabalho competente e via internet:
http://www.tst.jus.br/certidao);
( ) Certidão da Receita Estadual – via internet;
( ) Certidões da Justiça Federal (04 certidões) – via internet: http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa;
( ) Certidão da Receita Federal e Negativa de Dívida Ativa da União – via Internet:
www.receita.fazenda.gov.br;
( ) CND do INSS – via internet – www.receita.fazenda.gov.br;
( ) Certidões do FGTS – via internet – www.caixa.gov.br;
Observações: as certidões deverão ser tiradas na cidade de localização da empresa e na cidade onde fica
o imóvel (caso seja diferente da cidade de domicílio).
Observações complementares:
A) As certidões serão exigidas no original ou através de fotocópias autenticadas;
B) As certidões positivas somente serão analisadas com as explicativas das respectivas varas de feitos
ajuizados, indicando sempre o valor da causa e fase do processo;
C) Deverá ser verificado o prazo de validade das certidões – 30 dias;
DESPESAS (ITBI, FUNREJUS, escritura, expediente do cartório e registro):
Os valores serão fornecidos pelo cartório.
O cartório para lavratura da escritura poderá ser indicado pelo cliente.
O cartório poderá auxiliar quanto as certidões pessoais.
ATENÇÃO: AS CERTIDÕES DEVEM SER APRESENTADAS PRIMEIRAMENTE NA ADMINISTRADORA
PARA ANÁLISE, E APÓS ESTAR TUDO EM ORDEM, SERÁ ENVIADA AUTORIZAÇÃO PARA O CARTÓRIO PARA LAVRAR A MINUTA DA ESCRITURA.
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