
 

 

INSTRUMENTO FORMALIZADOR DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA – PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA 
 
I – CREDORA 
 

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., com sede na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/2235 - 20º andar - São 

Paulo – SP, CEP 04543-011, inscrita no CGC/MF sob o no 

55.942.312/0001-06, por seu representante legal infra-assinado, como 
credora fiduciária, doravante designada CREDORA. 

 
II – DEVEDOR 
 

*Nome/Razão Social:  

CPF/CNPJ:  RG/IE:  

Endereço:  

 

Bairro:  CEP:  

Cidade:  Estado:  

PARA PESSOA FÍSICA 

Nacionalidade:  Data de Nascimento:  

Estado Civil:  Profissão:  

PARA PESSOA JURÍDICA 

Data de Fundação: 

 
II - DEVEDOR (ES) SOLIDÁRIO(S) 
 

Nome:  

CPF:   RG:  

Nacionalidade:  Data de Nascimento:  

Estado Civil:  Profissão:  

Endereço:  

 

Bairro:  CEP:  

Cidade:  Estado:  

 



 

 

 

Nome:  

CPF:  RG:  

Nacionalidade:  Data de Nascimento:  

Estado Civil:  Profissão:  

Endereço:  

 

Bairro:  CEP:  

Cidade:  Estado:  

 
IV - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO  
 

Grupo: Cota: 

Contrato de Adesão nº: 

Ass. de contemplação nº: Contemplado em: 

Prazo total da cota: Data término do contrato: 

Valor da prestação: Qtde. prestações pagas: 

Qtde. prestações a pagar: Data vencto. das prestações: 

 
V - SALDO DEVEDOR 
 
R$ ________________correspondente a _______% do valor do Bem Objeto 
do Plano, acrescido da Taxa de Administração de: ________% do Fundo de 
Reserva de: ________ % e do Prêmio de Seguro Prestamista (se contratado) 

de _________%, além das demais taxas e despesas previstas, que serão 

pagos nos termos, condições e prazo estipulado no Contrato acima 
mencionado. 

 
VI – DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) ALIENADO(S) 
 

Marca:  Tipo:  

Ano Fabricação:  Ano Modelo: 

Placa: Modelo bem: 

 Chassi/Número de Série:  

 

Marca:  Tipo:  

Ano Fabricação:  Ano Modelo: 

Placa: Modelo bem: 

 Chassi/Número de Série:  

 

 



 

 

Pelo presente instrumento particular de Alienação Fiduciária em Garantia, as 
partes acima qualificadas – CREDORA, DEVEDOR e DEVEDOR (ES) 
SOLIDÁRIO(S) resolvem, de comum acordo, ajustar e contratar o seguinte: 

1. Em cumprimento ao objetivo do Grupo de consórcio do qual participa, 
designado no campo IV, o DEVEDOR contemplado recebeu da 
CREDORA, crédito correspondente para a aquisição do(s) bem (ns) de 
sua livre escolha, descrito(s) no campo VI, obrigando-se por si, herdeiros 
e sucessores, a cumprir rigorosamente as disposições aqui avençadas, 
bem como no respectivo Contrato de Adesão acima mencionado e do 
Regulamento Geral, registrado no Cartório de Títulos e Documentos de 
São Paulo, cujas cláusulas e condições aderiu e tem pleno 
conhecimento. 

2. As parcelas vincendas corresponderão à fração ideal do plano escolhido 
(percentual amortizado do valor do bem), acrescidas da Taxa de 
Administração, Fundo de Reserva e Prêmio de Seguro Prestamista (se 
contratado) determinados no campo V, além das eventuais diferenças 
de prestação e reajustes de saldo de caixa e demais taxas 
convencionadas no Contrato de Adesão, tudo conforme o previsto no 
Regulamento Geral, devendo ser pontualmente pagas até o 
encerramento do grupo, com a quitação do saldo devedor. 

2.1. A data de vencimento de cada parcela permanece a mesma fixada no  
Contrato de Adesão.  

3. Quando o(s) bem(ns) descrito(s) no campo VI for(em) veículo(s) 
automotor(es), o DEVEDOR obriga-se, a efetuar o(s) licenciamento(s) 
do(s) veículo(s) perante os órgãos competentes, em seu nome, fazendo 
constar do(s) Certificado(s) de Propriedade do(s) Veículo(s) o ônus de 
alienação fiduciária e, no prazo de até 15 (quinze) dias, entregar à 
CREDORA uma cópia autenticada do(s) certificado(s) expedido(s), no 
qual conste a presente alienação fiduciária em garantia em benefício da 
CREDORA, sob pena de imediata rescisão contratual. 

3.1. Quando o bem descrito no campo VI for outro bem que não veículo 
automotor, o DEVEDOR obriga-se a fazer constar da respectiva Nota 
Fiscal de venda o ônus de alienação fiduciária em garantia em 
benefício da CREDORA, sob pena de imediata rescisão contratual. 

4. Para fixação do valor das parcelas e do reajuste do saldo devedor, será 
sempre utilizado o preço atual do bem mencionado no Contrato de 
Adesão, de acordo com o valor médio de mercado quando se tratar de 
eletroeletrônicos, ou de acordo com a variação da Tabela divulgada 
pelos fabricantes vigentes na Praça de São Paulo – SP, quando se tratar 
de veículo automotor, vigente na data de cada Assembléia de 
Contemplação, ou, na sua falta, por outra que a substitua, ou, se 
inexistente, de acordo com o que for deliberado em Assembléia Geral 
Extraordinária. 

5. Ocorrendo o pagamento amigável ou judicial, posteriormente à data da 
assembléia ordinária do grupo, o DEVEDOR e o(s) DEVEDOR (ES) 
SOLIDÁRIO(S), além dos encargos da mora, ficarão obrigados a efetuar 
o pagamento da diferença de percentual não amortizado, em função de 
eventual reajuste no preço do bem objeto do plano. 

 



 

 

5.1. No caso de pagamento amigável das parcelas em atraso ou requerida 
a purgação da mora judicialmente, o débito em cobrança será 
acrescido de honorários advocatícios, além da multa e juros 
pactuados. 

6. Havendo débito pendente após o encerramento do grupo, este será 
corrigido monetariamente, tornando-se como base de cálculo, o preço 
do bem vigente na última assembléia do grupo, por meio da aplicação 
do IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice 
que venha a substituí-lo. 

7. Em garantia do pagamento da dívida ora assumida, bem como do 
integral cumprimento das demais obrigações do contrato mencionado no 
item IV do preâmbulo e deste instrumento, o DEVEDOR constitui em 
favor da CREDORA a garantia fiduciária do(s) bem(s) descrito(s) e 
caracterizado(s) no item VI do preâmbulo, mediante a transferência do 
domínio e posse indireta do(s) mesmo(s) bem (ns) à CREDORA, 
passando o DEVEDOR a possuir diretamente tal (ais) bem (ns) em 
nome da CREDORA, como Fiel Depositário, até a efetiva liquidação de 
todas as OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS decorrentes do Contrato 
discriminado no campo IV, aplicando-se à garantia ora constituída, no 
que couber, todas as disposições contidas nos Artigos 1.361 a 1.368 do 
Código Civil Brasileiro e, no que couber, as disposições do Artigo 66, da 
Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, com a nova redação que lhe deu o 
Decreto Lei nº 911, de 03 de outubro de 1969, não lhe sendo permitido 

apropriar-se, vender, permutar, emprestar, doar, dar em pagamento, em 
locação, em garantia para terceiros ou de qualquer modo transferir ou 
alienar o(s) bem (ns) objeto da garantia. 

8. A falta de pagamento total ou parcial nos respectivos vencimentos de 
qualquer uma das parcelas mensais compulsórias de integralização da 
cota e respectivos acréscimos, previstos no Contrato de Adesão, ou o 
não cumprimento de qualquer das condições convencionadas, 
acarretará a rescisão do contrato com vencimento antecipado e integral 
da dívida em aberto, acrescida de multa de 2% (dois por cento), juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, acrescidos de honorários 
advocatícios, podendo a CREDORA exigir que o DEVEDOR restitua 
imediatamente o(s) bem (ns) descrito(s) no campo VI, juntamente com 
os seus documentos legais. 

8.1. Para constituição do DEVEDOR e do(s) DEVEDOR (ES) 
SOLIDÁRIO(S) em mora, a CREDORA efetuará notificação por meio 
do  Cartório de Títulos e Documentos com prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas para pagamento das prestações, ou a seu critério, 
protesto deste instrumento. 

8.2. O DEVEDOR e o(s) DEVEDOR (ES) SOLIDÁRIO(S), neste ato e por 
força deste instrumento, constituem-se mutuamente procuradores, 
com recíprocos e especiais poderes, irrevogáveis e irretratáveis para 
receber notificação e citação, uns em nome dos outros, em caso de 
eventual notificação ou ação oriunda do contrato mencionado no item 
IV do preâmbulo e deste instrumento, podendo receber ainda 
intimações, bem como todos e quaisquer atos processuais que se 
tornem necessários para o normal e regular andamento do processo 
competente, de modo que feito a um, feito a todos. 



 

 

9. Havendo devolução amigável ou apreensão judicial do(s) bem (ns), a 
CREDORA fica desde já autorizada a vendê-lo(s) para terceiros, 
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, aplicando o preço de 
venda para quitação de seu crédito, das despesas de cobrança, custas 
judiciais, honorários advocatícios e eventuais débitos de taxas, impostos 
ou multas de trânsito pendentes, quando for o caso, entregando ao 
DEVEDOR o saldo credor eventualmente apurado. 

10.  Ocorrendo a venda prevista na cláusula anterior, e não sendo o 
respectivo preço suficiente para pagar o débito e demais despesas da 
CREDORA, o DEVEDOR e os DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) 
continuarão, pessoal e solidariamente, obrigados a pagar o saldo 
devedor apurado. 

11. O DEVEDOR e os DEVEDOR (ES) SOLIDÁRIO(S) obrigam-se a manter 
o(s) bem(ns) objeto da garantia sempre em perfeito estado de uso e 
conservação, pagando, quando se tratar de veículo automotor, correta e 
pontualmente o IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório, além de 
eventuais multas, comunicando previamente à CREDORA qualquer 
mudança de endereço, assim como permitindo sempre que solicitado, a 
vistoria do bem, sob pena de rescisão do presente ajuste. 

11.1. No caso de ocorrência de quaisquer danos materiais, furto ou roubo 
do objeto da garantia, o DEVEDOR e do(s) DEVEDOR (ES) 
SOLIDÁRIO(S) obrigam-se a comunicar imediatamente e por escrito, 
à CREDORA, apresentando o respectivo Boletim de Ocorrência, bem 
como providenciando a substituição da garantia por outro bem de 
valor suficiente a critério da CREDORA. 

12. Além das hipóteses de mora no pagamento das prestações, considerar-
se-á também rescindido o contrato e vencida antecipadamente a dívida: 

a. Se ocorrer furto, roubo, perda total ou parcial do(s) bem (ns) alienado(s) 
fiduciariamente, ou ainda sua deterioração por mau uso e o DEVEDOR, 
notificado, não promover em 30 (trinta) dias a necessária substituição ou 
reforço da garantia a critério da CREDORA; 

b. Se o DEVEDOR e o(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) cairem em 
estado de insolvência ou forem declarados falidos, ou ainda propuserem 
medida Recuperação Judicial ou Extrajudicial. c. Se o DEVEDOR 
deixar de manter a posse ou transferir o(s) bem(ns) alienado(s) para 
terceiros, a qualquer título, sem autorização da CREDORA; 

c. Se, falecendo um dos DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S), o DEVEDOR não 
apresentar substituto idôneo em 30 (trinta) dias; 

d. Se o DEVEDOR ou os DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) deixarem de 
cumprir qualquer uma das obrigações assumidas neste instrumento e/ou 
nos respectivos Contratos de Adesão. 



 

 

13. O recebimento em atraso ou parcial de qualquer uma da parcelas de 
integralização da cota do fundo comum, não importará em renúncia da 
CREDORA aos direitos aqui conferidos, especialmente de cobrança 
imediata, não podendo ser considerado como alteração de prazos ou 
novação das cláusulas do presente Contrato. 

14. Desde já, o DEVEDOR e o(s) DEVEDOR (ES) SOLIDÁRIO(S) autorizam 
a CREDORA a registrar e microfilmar o presente contrato e acrescentar 
a despesa decorrente ao saldo devedor. 

15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Contrato de Adesão e pelo 
Regulamento Geral do Plano de Consórcio, assim como pela aplicação 
das leis em vigor, no que couber. 

16. O(S) DEVEDOR (ES) SOLIDÁRIO(S) declara(m)-se solidariamente 
responsável (is) juntamente com o DEVEDOR pelo cumprimento de 
todas as obrigações pecuniárias, principal e acessórias, resultantes do 
Contrato mencionado no item IV do preâmbulo e deste instrumento, nos 
termos dos Artigos 264 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

17. As partes reconhecem que o presente contrato é título executivo 
extrajudicial, nos termos do disposto no artigo 585, inciso II do Código 
de Processo Civil. 

18. Fica eleito o Foro desta Capital, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias 
de igual teor, que serão subscritas por duas testemunhas. 

 
São Paulo, ______de ____________________de ____________                           
 
 

Devedor (a)  
(Reconhecer firma por autenticidade) 

 
 
_____________________________  
Devedor (a) Solidário (a)     
(Reconhecer firma por autenticidade)  
 
_____________________________ 
Devedor (a) Solidário (a) 
(Reconhecer firma por autenticidade) 
 
 

___________________________________________________________ 
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. 

 
 
Testemunhas: 
   

Nome:  Nome: 
CPF:  CPF: 

 


