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  Prezado Consorciado,
  Você foi contemplado!
Agora, o próximo passo para a conquista do seu veículo novo é a aprovação do seu crédito. 
Para ajudá-lo com essa etapa, preparamos este Guia. 

Siga todos os passos relacionados à sua situação e agilize, assim, o processo de aprovação 
do seu crédito!

Fluxograma de aprovação de crédito:

FASE 1
Documentação

para análise

FASE 2
Documentação

para aquisição do 
veículo

FASE 3
Documentação

para pagamento do 
crédito

Passo 2
Ir à concessionária

Passo 3-B
Veículo usado

(aprovação do veículo)
Envio do CRV e carta

de avaliação

(após aprovação do veículo)
Envio de nota fiscal ou 
recibo de transferência

Passo 1
Reunir documentos

Passo 4
Relação final de 

documentos

Passo 3-A
Veículo 0KM

Envio da nota fiscal pela 
concessionária
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FASE 1 

A) DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DO CADASTRO 

Para dar início ao seu processo de contemplação, o primeiro passo é reunir toda a documentação 
necessária para a análise do seu cadastro. Leia com atenção os requisitos a seguir.  

Nesse momento, é necessário providenciar cópia simples para os documentos: 

• Cópia do RG e CPF dos sócios da Pessoa Jurídica;
• Cópia autenticada da procuração do responsável legal da Empresa, quando não diretor 
nomeado;
• Cópia do comprovante de endereço atual (conta de telefone fixo, luz ou gás), inclusive para os 
sócios da Pessoa Jurídica;
• Cópia do Cartão CNPJ;
• Cópia do contrato social e última alteração contratual, quando houver;
• Cópia da declaração de firma individual (se individual); 
• Cópia dos Balanços e DRE “Demonstrativo do Resultado do Exercício” do último exercício;
• Cópia da última Declaração completa do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, com recibo de 
entrega;
• Comprovante de rendimentos do sócio devedor solidário da pessoa jurídica;
• Cópia do cartão CNPJ atualizado (site da Receita Federal);
• Cópia da declaração de firma individual.

B) COMPROVANTE DE RENDIMENTOS

A renda apresentada deverá ser superior a 3 (três) vezes o valor da contribuição mensal. Caso o 
sócio não possua renda suficiente, a Administradora poderá solicitar um avalista. Neste caso, 
o avalista também deverá apresentar a mesma relação de documentos e possuir uma renda 
mínima superior a 3 (três) vezes o valor da contribuição mensal. 

Documentos que comprovam rendimentos: 

• Cópia da última Declaração do Imposto de Renda completa, com recibo de entrega do IRPJ;
• Declaração elaborada por contador, com CRC e assinatura do contador e do responsável 
legal da empresa, de acordo com a resolução vigente no Conselho Federal de Contabilidade, 
referente ao faturamento bruto dos últimos 6 meses;

ATENÇÃO: Se o modelo de veículo a ser faturado for diferente do Bem do Plano, a Administradora poderá solicitar 
documentos complementares. 

Após a análise e aprovação dos documentos, o processo terá validade de 30 dias. Vencido esse 
prazo, a documentação será descartada e um novo processo deverá ser providenciado. 
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C) CONTATO COM A CONCESSIONÁRIA

É necessário que você se dirija à concessionária, onde adquiriu sua cota de consórcio, e leve 
todos os documentos que separou. Na concessionária, você deverá preencher a Ficha Cadastral 
(CPF e PJ) e a Carta de Opção de Crédito (75% ou 100%), caso seja necessário. 

A Concessionária é a responsável por enviar toda a documentação para a Administradora. 

D) APROVAÇÃO DO CRÉDITO

1. Após a Administradora receber a documentação, a aprovação do crédito leva, em média,
2 (dois) dias úteis. 

2. A Administradora poderá solicitar alguns documentos complementares se:

• O faturamento do veículo for diferente do Bem do Plano;
• Necessitar de mais informações para análise do crédito.

FASE 2

A) DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO

Após o seu crédito ser aprovado, será necessário providenciar a documentação para a aquisição 
do seu veículo. Nessa fase, temos duas situações: aquisição de veículo zero km ou seminovo.



7

DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM

Antes de tudo, saiba que a Concessionária que está vendendo o veículo é a responsável por 
esse processo e se encarrega de providenciar e nos enviar esses documentos.

De qualquer forma, para que você possa acompanhar todos os passos da aquisição do veículo, 
pontuamos abaixo as etapas para liberação do bem escolhido:

• É necessário providenciar uma via da nota fiscal do veículo em nome do Consorciado e com 
cláusula de alienação fiduciária preenchida, no corpo da nota, a favor da “Disal Administradora 
de Consórcios Ltda”.

• Após a recepção legível da Nota Fiscal, a Administradora providenciará a reserva de gravame 
de alienação fiduciária do veículo no DETRAN. Dessa forma, o documento do veículo será 
emitido em nome do Consorciado e com alienação à Administradora. 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO

Se a sua opção for por um veículo semi-novo, saiba que somente serão considerados os 
veículos com até três anos de uso, incluindo o de fabricação. 

A relação de documentos abaixo é válida para veículos adquiridos em concessionárias, lojas de 
veículos usados ou diretamente de particulares. 

Confira a documentação necessária:

• Cópia simples do Certificado de Registro do Veículo (CRV), sem restrição de ônus;
• Carta de Avaliação efetuada por concessionária autorizada, contendo os seguintes dados do 
veículo: chassi, placa, código RENAVAM, o ano de fabricação, modelo e estado de conservação. 
Este documento deve ser assinado pelo responsável pela avaliação e pelo consorciado.



Nome do Concessionário (Papel Timbrado) 

Avaliação de Veículo Usado 

_______________________, ______ de _______________de 20____. 

Marca: _____________Modelo: ____________Ano Fabricação/Ano Modelo _____/_____ 

Cor: ________________     Motor/Movido: _______________         Placa _____________ 

Chassi: _________________ Renavam: ______________ Versão do veículo:_________ 

Quilometragem: ______________________ 

Acessórios/Opcionais:  

Estado de conservação: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Valor da Avaliação: R$_____________________ 

Assinatura do Avaliador 
Nome do Avaliador 
Cargo 
CPF

Assinatura do consorciado 
Nome do consorciado 
Grupo______/ Cota______ 

Direção Hidráulica

Ar condicionado

Travas/Trios Elétricos

Papel Timbrado 

Caso necessário, a Administradora também 
poderá solicitar um laudo de avaliação específica 
realizado por uma empresa perita em vistorias.

Estes documentos deverão ser enviados para 
a Administradora, via correio convencional ou 
eletrônico (credito@grupodisal.com.br), para que 
esta possa efetuar avaliação do veículo e aprovar 
sua aquisição pelo sistema consórcio.

http://www.disalconsorcio.com.br/Imagens/GuiaContemplado/Modelo-Carta-de-Avaliacao-Bem-Seminovo.pdf
http://www.disalconsorcio.com.br/Imagens/GuiaContemplado/Modelo-Carta-de-Avaliacao-Bem-Seminovo.pdf
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B) APROVAÇÃO DO VEÍCULO SEMINOVO PELA ADMINISTRADORA

VEÍCULOS SEMI-NOVOS ADQUIRIDOS EM CONCESSIONÁRIA OU LOJA DE VEÍCULOS

Documentos:

• Uma via da Nota Fiscal do veículo em nome do Consorciado e com cláusula de alienação 
fiduciária à “Disal Administradora de Consórcios Ltda”

Após a recepção legível da Nota Fiscal, a Administradora providenciará a reserva de gravame 
de alienação fiduciária do veículo no DETRAN. Dessa forma, o documento do veículo será 
emitido em nome do Consorciado e com alienação à Administradora. 

VEÍCULOS SEMI-NOVOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DE UM PARTICULAR

Documentos:

• Cópia AUTENTICADA do recibo de transferência do veículo (CRV/DUT) devidamente preenchido 
em nome do Consorciado, com alienação fiduciária à “Disal Administradora de Consórcio Ltda” 
e assinado pelo vendedor e pelo Consorciado com FIRMA RECONHECIDA em CARTÓRIO. 

Após a recepção legível do documento de transferência do veículo, a Administradora 
providenciará a reserva de gravame de alienação fiduciária do veículo no DETRAN. Dessa 
forma, o documento do veículo será emitido em nome do Consorciado e com alienação à 
Administradora. 

FASE 3

A) DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO

Após a análise e aprovação do veículo a ser faturado, os documentos relacionados abaixo 
deverão ser encaminhados para a Administradora para que esta efetue o pagamento do 
crédito. 

A recepção dos documentos poderá ser confirmada por meio da Central de Atendimento. 

Relação de documentos:

• Confirmação de Contemplação preenchida com os dados do bem que será faturado e do 
fornecedor (concessionária, lojista ou particular), devidamente assinada pelo Consorciado, nos 
(dois) campos de assinatura;

• Carta de Opção de Crédito (75% ou 100% do crédito), se for o caso;

• Uma via original do contrato de alienação fiduciária totalmente preenchido, assinado pelo 
consorciado (e Devedor Solidário, quando houver), com reconhecimento da assinatura em 
cartório. Assinar também na primeira página;
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• No caso de veículo zero km, é necessária uma via da Nota Fiscal do veículo em nome do 
Consorciado e com cláusula de alienação fiduciária à “Disal Administradora de Consórcio Ltda”;

• Para o caso de um veículo semi-novo adquirido diretamente de um particular, é preciso uma 
cópia AUTENTICADA do recibo de transferência do veículo (CRV/DUT), preenchido em nome do 
Consorciado com alienação fiduciária à “Disal Administradora de Consórcio Ltda” e assinado 
pelo vendedor e pelo Consorciado com firma reconhecida em cartório; 

• Cópia do comprovante dos dados bancários do fornecedor (concessionária, lojista ou 
particular). Exemplo: cartão bancário, cheque, depósito, extrato, etc.

• Cópia do novo documento do veículo em nome do Consorciado e com alienação fiduciária à 
“Disal Administradora de Consórcio Ltda”.

ASSINATURA
FIRMA

RECONHECIDA

ASSINATURA
DO DEVEDOR

SOLIDÁRIO

ASSINATURA
DO CONSORCIADO

• Cópia do comprovante de pagamento da taxa de registro de garantia (boleto disponível no 
site da administradora - www.disalconsorcio.com.br - e/ou na concessionária;
Exemplo: cartão bancário, cheque, depósito, extrato, etc.
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• NENHUM dos documentos solicitados poderão sofrer rasuras. A evidência de rasura em 
qualquer um dos documentos anula-o automaticamente;

• O Contrato de Alienação Fiduciária deve ser entregue com reconhecimento de firma em 
cartório;

• Os documentos deverão ser preenchidos respeitando todas as orientações dadas;

• No momento da efetivação do pagamento do crédito, a cota não poder ter contribuições em 
atraso;

• Na hipótese do Consorciado não comprovar rendimento superior a 3 (três) vezes o valor da 
parcela, ter enviado para a Administradora documentos inconsistentes ou incompletos e/ou 
apresentar restrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito, a Administradora poderá negar o 
crédito ou solicitar um Avalista, que deverá apresentar a mesma documentação solicitada ao 
Consorciado. Caso o Avalista não seja aprovado, o Consorciado ainda poderá apresentar Carta 
de Fiança Bancária para ter seu crédito aprovado;

• Os procedimentos mencionados estão contemplados no regulamento para a formação de 
grupos de consórcio.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato conosco:
Central de Atendimento ao Consorciado: 0800 703 0050
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 882 2289
Ouvidoria: 0800 725 2289

Atendimento exclusivo para as regiões:
Cuiabá: 65 2123-2799
Porto Alegre: 51 3226-1420
Recife: 81 3465-3346
Rio de Janeiro: 21 2574-6999
Salvador: 71 3270-7729
São Paulo: 11 5079-5000

Endereço para envio de documentos à Administradora:
Disal Administradora de Consórcio Ltda
Av. José Maria Whitaker, 990
Planalto Paulista | São Paulo/SP
Cep: 04057-000

Aos cuidados: Departamento de Crédito
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Glossário
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Alienação: Ato de tornar alheio determinado bem ou direito, a título legitimo.

Alienação Fiduciária: Situação em que se adquire um bem, mas este fica vinculado ao contrato 
até o final do pagamento das parcelas, servindo de garantia ao valor do saldo devedor.

Fiador: Pessoa que dá garantia em favor de terceiro, mediante assinatura em documento 
de crédito (nota promissória, título cambial, contrato de alienação, etc.) pessoa que se 
responsabiliza por compromisso de outrem.

Carta de Fiança Bancária: É um contrato por meio do qual o banco, que é fiador, garante o 
cumprimento da obrigação de seu cliente afiançado.

Gravame: Ônus, obrigação ou responsabilidade registrada em documento pelo Departamento 
de Trânsito.

Espécie do bem: Bem de aquisição no ato da contratação (automóvel)

Confirmação de Contemplação: Documento que o Consorciado contemplado recebe do 
concessionário, o qual lhe permite formalizar o pedido do bem objeto de sua contemplação ou 
similar. 

Taxa de Adm. Contratada: É a remuneração da Administradora pela formação, organização 
e administração do grupo de Consórcio, fixado em percentual na Proposta de Participação em 
Grupo de Consórcio.

 




