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I . DEFINIÇÕES

Cláusula 1 - Para os fins do presente Contrato de Adesão, serão adotadas as seguintes 
denominações:

a)   “Administradora” é a Santander Administradora de Consórcios Ltda.,  
empresa regularmente autorizada pelo Banco Central do Brasil a administrar 
Grupos de Consórcio, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Amador Bueno, nº 474, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.055.245/0001-00;

b)  “Assembléia de Constituição” como sendo a primeira reunião do  
 Grupo, com vistas à definição das responsabilidades dos Consorciados;
c)  “Assembléia Geral Extraordinária” ou “AGE” como sendo a reunião  
 realizada em caráter extraordinário especialmente convocada pela  
 Administradora, para discussão de assuntos previstos ou não neste  
 Contrato e de interesse geral dos Consorciados;
d) “Assembléia Geral Ordinária” ou “AGO” como sendo a reunião  
 obrigatória realizada mensalmente pelo Grupo com propósito de  
 Contemplação e prestação de informações gerais aos Consorciados;
e) “Bem Objeto do Plano” como sendo o modelo do Bem, escolhido  
 pelo Consorciado no ato da contratação do Consórcio, que será  
 o referencial para a atualização do Crédito e das parcelas do Plano;
f)  “Certificado de Propriedade” como sendo a documentação que  
 comprova a propriedade do Bem Objeto do Plano, podendo compreender,  
 mas não limitadamente: a) CRV (Certificado de Registro de Veículo),  
 para veículos automotores, tais como automóveis, utilitários, caminhões,  
 ônibus, motocicletas, motonetas e motos; b) Certificado específico emitido  
 pelo órgão competente – Departamento de Aviação Civil – DAC, para  
 aeronaves; e c) Certificado específico emitido pelo órgão competente  
 – Capitania dos Portos, para embarcações;
g)  “Consorciado” como sendo a pessoa física ou jurídica que integra um  
 Grupo, na condição de titular de uma ou mais Cotas numericamente  
 identificadas, e que assume, nos termos deste Contrato, a obrigação de  
 contribuir para o alcance integral dos objetivos do Grupo do qual participa;
h) “Consorciado Excluído” como o Consorciado que deixou de participar  
 do  Grupo, por decisão própria ou por inadimplência;
i)  “Consórcio” como sendo a reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas, em Grupo 
 fechado, promovida pela Administradora, com a finalidade de propiciar-lhes 
 a aquisição de Bem ou de Bens por meio de autofinanciamento;
j)  “Contemplação” como sendo o ato pelo qual é atribuído a um Consorciado, 
 por Lance ou por Sorteio, o direito à utilização do Crédito referente ao Bem 
 Objeto do Plano na data da AGO;
k)  “Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio” é o presente instrumento  
 que, firmado pelo Consorciado e pela Administradora, diretamente ou pela  
 via da Proposta de Adesão, cria vínculo jurídico e obrigacional entre as partes  
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 e pelo qual o Consorciado formaliza seu ingresso em um Grupo,  
 estando nele expressas as condições da operação de Consórcio, bem  
 como os direitos e deveres das partes contratantes;
l)  “Cota” como sendo a parte ideal do Fundo de Recursos do Grupo, cujo  
 valor é igual à divisão de seu patrimônio líquido pelo número existente  
 de Cotas. A Cota será identificada por um número fornecido pela  
 Administradora, aleatoriamente, até a data da Assembléia de Constituição; 
m)  “Fundo Comum” é a soma das frações pagas mensalmente por todos  
 os Consorciados que, totalizadas, correspondem ao valor que possibilita  
 a aquisição de um ou mais Bens;
n)  “Fundo de Reserva” é o percentual pago pelo Consorciado com o  
 objetivo de constituir um fundo auxiliar, que será utilizado sempre que  
 se fizer necessário o incremento de Recursos, visando o bom  
 andamento do Grupo, ou como uma reserva auxiliar às despesas de  
 Grupo e/ou Consorciados;
o)  “Grupo” é uma sociedade de fato, constituída na data da realização  
 da primeira Assembléia Geral Ordinária por Consorciados reunidos  
 pela Administradora, para fins estabelecidos no algarismo X desta  
 Cláusula, com prazo de duração previamente estabelecido. O Grupo é  
 representado pela Administradora, ativa ou passivamente, em juízo ou  
 fora dele, em defesa dos direitos e interesses coletivamente  
 considerados e para a execução do Contrato de Consórcio. Cada  
 Grupo é autônomo em relação aos demais, possuindo patrimônio  
 próprio, que não se confunde com o da Administradora;
p)  “Lance” é o ato pelo qual o Consorciado oferta, por ocasião da  
 realização de uma das Assembléias Gerais Ordinárias, determinada  
 quantia em dinheiro com vistas a antecipar a sua Contemplação, se  
 declarado vencedor;
q)  “Preço do Bem” é o valor do Bem Objeto do Plano devidamente  
 identificado na Proposta de Adesão, tendo por base o preço sugerido  
 pelo fornecedor ou fabricante. Não são computadas no Preço do Bem  
 Objeto do Plano as despesas com frete, seguro de transporte e com  
 eventuais tributos ou contribuições incidentes, que serão pagos pelo  
 Consorciado quando de seu recebimento e segundo a legislação vigente  
 à época;
r)  “Prestação” como sendo a soma das importâncias, devidas e calculadas  
 na forma deste Contrato e na periodicidade fixada na Proposta de  
 Adesão, à formação do Fundo Comum, do Fundo de Reserva, Taxa de  
 Administração, para o atendimento dos fins estabelecidos pelo Grupo;
s) “Proposta de Adesão” como sendo o instrumento pelo qual o Consorciado 
 formaliza o seu ingresso a um Grupo, mediante a sua adesão, na modalidade 
 previamente escolhida, e pelo qual passa a ser titular dos direitos e obrigações 
 estabelecidos no presente “Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio”.  
 A Proposta de Adesão assinada pelas partes passa a fazer parte integrante 
 deste Contrato como se nele transcrita fosse;
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t)  “Saldo Devedor” é o total de valores devidos pelo Consorciado, que  
 compreende as parcelas vincendas, as parcelas vencidas pendentes de  
 pagamento, com os seus devidos encargos, as diferenças de parcelas e  
 quaisquer outras obrigações financeiras não pagas, previstas neste Contrato;
u)  “Seguro de Vida”, que tem por segurado o Consorciado pessoa física  
 entre 18 (dezoito) e 65 (sessenta e cinco) anos na data da assinatura 
 da Proposta de Adesão, contemplado ou não, que contará com as  
 coberturas por Morte Natural ou Acidental e Invalidez Permanente  
 Total por Acidente, mediante o prêmio cuja responsabilidade pelo  
 pagamento será da Administradora, até o término do Grupo;
v) “Recursos não Procurados” como sendo as disponibilidades  
 financeiras remanescentes na data do encerramento contábil do  
 Grupo, disponibilizadas aos Consorciados através de comunicação  
 formal e não retiradas;
w) “Taxa de Administração” como sendo a remuneração paga pelo  
 Consorciado à Administradora, pelos serviços por esta prestados na  
 organização e gestão dos interesses do Grupo;
x)  “Taxa de Manutenção sobre Recursos não Procurados” como  
 sendo a remuneração paga pelo Consorciado, após a transferência  
 desses Recursos para a Administradora, pelos serviços de gestão desses  
 Recursos não Procurados. 

II. DOS BENS OBJETO DO GRUPO DE CONSÓRCIO

Cláusula 2 - Podem ser Objetos do Grupo de Consórcio: 

Veículos automotores, aeronaves, embarcações, máquinas e equipamentos agrícolas, 
tratores, equipamentos rodoviários, motocicletas, motonetas, caminhões, ônibus, 
novos ou usados.

III. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO GRUPO

Cláusula 3 - Os Recursos do Grupo, coletados pela Administradora, serão 
obrigatoriamente aplicados desde a sua disponibilidade, nos termos da  
regulamentação vigente.

Cláusula 4 - A Administradora efetuará o controle diário da movimentação das 
contas componentes das disponibilidades do Grupo, inclusive os depósitos bancários, 
com vistas à conciliação dos recebimentos globais, para a identificação analítica por 
Grupo e por Consorciado contemplado, cujos Recursos relativos ao Crédito estejam 
aplicados financeiramente.

Cláusula 5 - Os montantes recebidos dos Consorciados, enquanto não utilizados  
nas finalidades a que se destinam, permanecerão aplicados na forma definida por 
este Contrato.

4
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IV. DA CONSTITUIÇÃO DO GRUPO

Cláusula 6 - O Grupo será considerado formalmente constituído na data da realização  
da primeira Assembléia Geral Ordinária, denominada “Assembléia de Constituição”,  
nos termos do Título XXI do presente Contrato, que será convocada pela  
Administradora tão logo verificada por ela a adesão de, no mínimo, 70% (setenta 
por cento) da capacidade máxima de Consorciados prevista para o Grupo.

Parágrafo 1º - A atribuição da numeração de cada uma das Cotas do Grupo 
ocorrerá, de forma aleatória, por meio eletrônico de computação, sem interferência 
da Administradora no processo, não cabendo ao Consorciado, nem à Administradora, 
a alteração destes números por qualquer hipótese.

Parágrafo 2º - A Administradora informará aos Consorciados seus respectivos 
números de Cotas, quando da convocação para AGO – Assembléia Geral Ordinária.

Parágrafo 3º - Não haverá a possibilidade do Consorciado solicitar  
à Administradora um número de Cota de sua preferência.

Parágrafo 4º - O Consorciado que adquirir uma Cota de um Consorciado Excluído 
estará assumindo a mesma numeração já estabelecida para a referida Cota, 
não sendo possível alteração da mesma.

Cláusula 7 - O número máximo de Consorciados do Grupo, na data de sua 
constituição, será o resultado da multiplicação do número de meses fixados para sua 
duração pela quantidade de Créditos prevista para Contemplação. Esse número será 
divulgado por ocasião da realização da Assembléia de Constituição.

Parágrafo Único - Por ocasião da adesão ao Grupo, o Consorciado declarará possuir 
situação econômico-financeira compatível com sua participação no Grupo, sem 
prejuízo da apresentação de documentos relativos às garantias para o recebimento do 
Bem, quando da Contemplação.

Cláusula 8 - Vindo a Administradora, seus sócios, diretores, gerentes ou outros 
prepostos seus a integrar Grupo de Consórcio, na condição de Consorciados, estes 
farão jus à liberação de seus respectivos Créditos somente após a Contemplação 
de todos os demais Consorciados, salvo se estes declinarem formalmente desta 
prerrogativa por ocasião da Assembléia de Constituição do Grupo. Não será admitida 
esta hipótese quando o beneficiário do respectivo Crédito for a Administradora.

Parágrafo Único - O disposto nesta Cláusula aplica-se também à empresa ligada 
à Administradora que participar de Grupo por esta administrada, observada a 
conceituação de “empresas ligadas a Administradoras de Consórcio”, dada pela 
legislação em vigor.
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V. DO PRAZO DE DURAÇÃO DO GRUPO

Cláusula 9 - O prazo de duração do Grupo é o definido na Proposta de Adesão. 

VI. DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA

Cláusula 10 - Pelos serviços prestados pela Administradora de formação, 
organização, administração do Grupo e de seus Recursos, o Consorciado 
pagará a Taxa de Administração, definida na Proposta de Adesão.

Parágrafo 1º - A parcela mensal relativa à Taxa de Administração será apurada 
mediante a divisão do percentual constante na Proposta de Adesão pelo número de 
prestações ajustadas para o plano a que se encontra vinculado o Consorciado.

Parágrafo 2º - O percentual apurado segundo o critério acima será aplicado sobre  
os valores destinados à formação do Fundo Comum, bem como sobre os Recursos do 
Fundo de Reserva transferidos para o Fundo Comum. 

Parágrafo 3º - É facultado à Administradora cobrar do Consorciado, no ato de sua 
admissão ao Grupo, (i) a primeira prestação do Consórcio e/ou (ii) a Taxa de Adesão, 
segundo o percentual definido na Proposta de Adesão.

Parágrafo 4º - Não constituído o Grupo no prazo de 90 (noventa dias) contados 
da formalização da adesão, a partir do primeiro dia útil seguinte a esse prazo a 
Administradora devolverá ao Consorciado os valores recebidos em razão do disposto 
no Parágrafo precedente, acrescidos dos rendimentos líquidos provenientes de sua 
aplicação financeira.

Cláusula 11 - Integra a Taxa de Administração devida à Administradora 50% 
(cinqüenta por cento) dos valores provenientes de juros e multas devidos 
pelos Consorciados por atraso no pagamento de suas prestações mensais. 

Cláusula 12 - Compreendem também receita da Administradora os valores previstos 
na Cláusula 57, Parágrafo Único e a Taxa de Manutenção sobre Recursos não 
Procurados prevista na Cláusula 58, Parágrafo 4º.

VII. DA PRESTAÇÃO E DEMAIS PAGAMENTOS

Cláusula 13 - Para o atendimento dos fins estabelecidos pelo Grupo a que pertence, 
o Consorciado efetuará o pagamento de prestações, na periodicidade indicada 
na Proposta de Adesão, cujo valor será igual à soma das importâncias devidas  
à formação do Fundo Comum, do Fundo de Reserva, Taxa de Administração,  
nos seguintes termos:

6
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I.  A parcela da prestação destinada à formação do Fundo Comum será  
 calculada aplicando-se o percentual, obtido com a divisão de 100% (cem  
 por cento) pelo número total de prestações fixadas para o Plano, sobre  
 o Preço do Bem Objeto do Grupo, vigente na data da Assembléia  
 de Constituição e das AGOs sucessivamente;
II.  A parcela da prestação destinada à formação do Fundo de Reserva será  
 calculada aplicando-se o percentual fixado na Proposta de Adesão sobre o  
 Preço do Bem Objeto do Plano, vigente na data da Assembléia de Constituição  
 do Grupo;
III.  A parcela da prestação relativa à Taxa de Administração será devida, conforme  
 dispuser a Proposta de Adesão, e será fixada mediante a divisão do percentual  
 máximo devido a esse título à Administradora pelo número de prestações  
 ajustadas para o Plano a que se encontra vinculado o Consorciado.

Cláusula 14 - Sujeita-se, ainda, o Consorciado, sem prejuízo do que acima se 
dispôs, ao pagamento:

I.  de despesas com registro das garantias constituídas, inclusive nos casos  
 de cessão de Contrato, desde que comprovadas pela Administradora;  
 de inclusão e exclusão de gravame de Alienação Fiduciária e de transferência  
 de Propriedade nos Cartórios e respectivos órgãos de trânsito;
II.  das despesas com processos judiciais ou extrajudiciais, custas  
 e honorários de advogado;
III.  das despesas decorrentes da compra e/ou entrega do Bem Objeto  
 do Plano, por solicitação do Consorciado, em praça diversa daquela  
 constante na Proposta de Adesão;
IV.  das despesas decorrentes de vistoria em veículo usado, a ser realizada  
 por empresa aprovada pela Administradora, e que esteja apta  
 a fornecer o respectivo laudo técnico;
V.  de tarifa de emissão de boleto pelo pagamento de suas prestações  
 junto à rede bancária;
VI.  das despesas com consultas feitas pela Administradora aos serviços  
 de proteção ao crédito (Tarifa de Análise Cadastral), quando  
 da Contemplação;
VII.  de despesas com a entrega de segundas vias de documentos,  
 solicitadas pelo Consorciado;
VIII.  de taxa de cessão, de até 1% sobre o Saldo Devedor na data da  
 respectiva cessão, na hipótese de cessão dos direitos e obrigações do  
 presente Contrato a terceiros;
IX.  de pena compensatória em favor da Administradora, nos termos  
 estabelecidos no Parágrafo Único da Cláusula 57;
X.  de Taxa de Manutenção sobre Recursos não Procurados, nos termos  
 do Parágrafo 4º da Cláusula 58;
XI.  de IPVA, multas de trânsito, taxas vencidas e não pagas junto  
 ao Detran;
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XII.  de despesas incorridas em caso de eventual busca e apreensão de  
 Bens dados em garantia;
XIII.  de Seguro de Quebra de Garantia, quando contratado pela  Administradora.

Cláusula 15 - A Administradora manterá o Consorciado informado a respeito das 
datas de vencimento das prestações mensais mencionadas na Cláusula 13.

Cláusula 16 - Todos os valores que integram as prestações devidas pelo Consorciado
estarão identificados em aviso de cobrança, que lhe será enviado em tempo hábil 
pela Administradora e do qual também constará o respectivo vencimento e local para 
pagamento.

Parágrafo 1º - Na hipótese de não recebimento, perda, extravio ou atraso no 
recebimento do aviso de cobrança, o Consorciado providenciará, até a data do 
vencimento, o pagamento junto à Administradora, ou a estabelecimento bancário, 
dos valores devidos, de modo a assegurar seu direito de concorrer à Contemplação 
no mês correspondente e, assim, evitar a aplicação das penalidades já previstas neste 
Contrato, decorrentes do atraso.

Parágrafo 2° - O vencimento da prestação será automaticamente prorrogado para  
o primeiro dia útil subseqüente, caso aquele recaia em dia não útil, ou no qual não 
haja expediente bancário.

Parágrafo 3º - Os Consorciados poderão optar pelo Débito Automático em Conta 
Corrente, desde que verifiquem os bancos conveniados para a prestação deste 
serviço, considerando-se que:

 a) o Consorciado deverá informar, no ato da adesão ou posteriormente,  
  mediante formalização de expediente específico neste sentido contendo  
  os dados relativos a Agência e número de Conta Corrente em que deverá  
  ocorrer o débito mensalmente;
 b) será efetuado o débito integral do valor da prestação mensal  
  diretamente da conta corrente do Consorciado, no dia do vencimento  
  ou no dia útil subseqüente, caso aquele recaia em dia não útil ou no  
  qual não haja expediente bancário;
 c)  caso não haja saldo positivo na conta corrente do Consorciado na data  
  do vencimento, o Banco tentará efetuar o débito para pagamento por  
  mais 2 (dois) dias úteis subseqüentes, caso recaia em dia não útil ou no  
  qual não haja expediente bancário;
 d) no caso da alínea anterior, o pagamento será considerado “em atraso”,  
  impossibilitando sua participação na AGO daquele mês;
 e)  O débito em conta corrente é exclusivo para o pagamento de prestações  
  mensais regulares, pagamento de lances, prestações em atraso,  
  antecipação de prestações, tarifas ou demais taxas operacionais.

SB0518 Contrato 150x210.indd   10 2/18/08   2:14:06 PM



Parágrafo 4º - O Consorciado que se utilizar da faculdade prevista no Parágrafo 
anterior e deseje deixar de utilizá-la deverá formalizar o pedido de sua exclusão  
à Administradora através de expediente formal. 

VIII. DAS DIFERENÇAS DE PRESTAÇÕES

Cláusula 17 - Considerando-se a vinculação existente entre as prestações 
devidas e o Preço do Bem Objeto do Plano do qual participa, fica, desde já, 
certo e esclarecido que o Consorciado responderá ainda pelo pagamento das 
seguintes diferenças de prestações: 

I.  decorrentes de prestações recolhidas a menor em razão da majoração do  
 Preço do Bem Objeto do Plano ocorrida entre a data de realização de uma  
 AGO de Contemplação do Grupo e outra, não cobertas pelo saldo disponível  
 em Fundo de Reserva;
II.  decorrentes da insuficiência de saldo constatada no Fundo Comum do  
 Grupo, entre uma AGO de Contemplação do Grupo e outra, decorrente de  
 alteração do Preço do Bem Objeto do Plano ocorrida no mesmo período, na  
 forma do disposto no Parágrafo 1º desta Cláusula. 

Parágrafo 1º - Havendo alteração no Preço do Bem Objeto do Plano e havendo 
diferença a mais ou a menos verificados no saldo do Fundo Comum, nos moldes 
estabelecidos no item II acima, a Administradora deverá efetuar o reajuste do saldo 
de caixa, da seguinte forma: 

 a) ocorrendo aumento do Preço do Bem Objeto do Plano, a eventual  
  deficiência do saldo de caixa do Fundo Comum que passar de uma  
  Assembléia para outra deverá ser coberta por Recursos provenientes do  
  Fundo de Reserva do Grupo, ou se inexistente ou insuficiente, por rateio  
  entre os Consorciados;
 b) ocorrendo redução do Preço do Bem Objeto do Plano, o excesso do saldo  
  do Fundo Comum deverá ser acumulado até a próxima AGO e, após,  
  compensado nas prestações seguintes mediante rateio;
 c) nos casos previstos nas alíneas “a” e “b” acima, o rateio de eventuais  
  aumentos ou reduções do Preço do Bem Objeto do Plano será  
  proporcional ao Saldo Devedor do Consorciado existente por ocasião  
  desses aumentos ou reduções.

Parágrafo 2º - É vedada a cobrança de prestações suplementares com vistas  
à recomposição do Fundo de Reserva, na hipótese da alínea “a” supra, ou a elevação 
do percentual a ele relativo, tal como fixado na Proposta de Adesão, durante todo 
o prazo de duração do Grupo, ou, ainda, compensação de excessos verificados no 
Fundo Comum com valores devidos a título de formação do Fundo de Reserva,  
na ocorrência da hipótese descrita em “b” acima.
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Parágrafo 3º - As importâncias pagas pelo Consorciado na forma do disposto 
nesta Cláusula deverão ser escrituradas destacadamente em sua conta corrente e o 
percentual correspondente não será considerado para efeito de amortização do Preço 
do Bem Objeto deste Contrato. 

Parágrafo 4º - Na hipótese prevista no Parágrafo 1º, letra “a”, é facultado  
à Administradora cobrar, sobre o montante da transferência de Recursos ocorrida do 
Fundo de Reserva para o Fundo Comum e sobre o rateio entre os participantes, a Taxa 
de Administração no percentual previsto na Proposta de Adesão.

Cláusula 18 - Os valores relativos às diferenças de prestações deverão ser cobrados, 
ou compensados, respectivamente, nas hipóteses de aumento ou redução do Preço 
do Bem Objeto do Plano, até o vencimento da segunda prestação seguinte à sua 
verificação.

IX. DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES EM ATRASO

Cláusula 19 - Consideram-se prestações em atraso as prestações pagas após  
a data do seu vencimento. Na hipótese de atraso no pagamento das prestações pelo 
Consorciado, deverá ser observado o seguinte:

I.  As prestações em atraso terão seus valores atualizados de acordo  
 com o Preço do Bem Objeto do Plano, vigente na data da AGO  
 subseqüente à data em que foi efetuado o pagamento;
II. Sobre as prestações não pagas em seus respectivos vencimentos  
 incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados  
 sobre os valores devidos pelo Consorciado e não pagos em seus  
 respectivos vencimentos, durante o período em que perdurar o  
 atraso, e de multa moratória de até 2% (dois por cento) calculada  
 sobre o débito, já acrescido dos juros de mora;
III. Caso o Consorciado não tenha sido contemplado e torne-se  
 inadimplente pelo não pagamento de prestações ou de diferenças de  
 prestações que perfaçam montante percentual equivalente a 2 (duas)  
 ou mais prestações consecutivas ou alternadas, poderá ser ele  
 considerado excluído do Grupo, nos termos estabelecidos neste  
 Contrato;
IV. Caso o Consorciado já tenha sido contemplado e, na posse do  
 respectivo Bem, torne-se inadimplente pelo não pagamento de  
 prestações ou de diferenças de prestações que perfaçam montante  
 percentual equivalente a 2 (duas) ou mais prestações consecutivas  
 ou alternadas, poderá a Administradora adotar, independentemente  
 de notificação ou interpelação judicial, os procedimentos judiciais  
 que julgar necessários à recuperação do Bem:
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 (a) - Nos casos em que ocorrer a retomada do Bem, judicial ou  
 extrajudicialmente, a Administradora deverá aliená-lo, destinando os  
 Recursos arrecadados ao pagamento do Saldo Devedor do Consorciado  
 contemplado inadimplente, contabilizando esses valores nos Fundos  
 Comum e de Reserva, este se houver. Incidirá Taxa de Administração  
 sobre esses valores, que será deduzida do valor a ser restituído ao  
 Consorciado, nos termos adiante ajustados;
 
 (b) - O saldo remanescente porventura apurado com a alienação do Bem  
 judicialmente retomado será devolvido ao Consorciado, observadas as  
 demais disposições deste Contrato. Permanecendo Saldo Devedor,  
 mesmo após a alienação do Bem pela Administradora, o Consorciado  
 deverá pagá-lo, sob pena de prosseguimento da ação judicial ou de  
 propositura de uma nova, conforme o caso;
 
 (c) - No caso de Bem retomado, a Administradora providenciará a avaliação  
 do referido Bem, através de empresa apta a fornecer laudo técnico,  
 considerando-se o estado em que se encontra;
 
 (d) - A venda do Bem de que trata a letra “a” acima se dará pelo regime  
 de melhor oferta, considerando-se a avaliação tratada no Parágrafo  
 anterior, podendo a Administradora optar por Leilão Público Oficial, venda  
 a pessoa  física e, quando se tratar de veículo, a empresa com objeto social  
 para comercialização de veículos automotores. Fica dispensada  
 a Administradora de ofertar o Bem à venda através de jornal de  
 grande circulação.

V. Caso o Consorciado já tenha sido contemplado, não tenha ainda  
 a posse do Bem e torne-se inadimplente pelo não pagamento de  
 1 (uma) ou mais prestações, consecutivas ou alternadas, caberá  
 à AGO seguinte à inadimplência decidir pela manutenção ou não da  
 Contemplação. Caso a AGO decida manter a Contemplação, a(s)  
 prestação(ções) em atraso será(ão) abatida(s) mensalmente do valor  
 do Crédito, até o limite de seu montante. Caso a AGO decida cancelar 
 a Contemplação, o valor do Crédito retornará ao Fundo Comum  
 do Grupo.

X. DAS ANTECIPAÇÕES DE PRESTAÇÕES

Cláusula 20 - O Consorciado poderá fazer amortizações de seu Saldo Devedor,  
no todo ou em parte, liquidando antecipadamente suas prestações na ordem inversa 
de vencimento, a contar da última.

Parágrafo 1º - O Saldo Devedor compreende as prestações mensais vincendas, 
despesas e diferenças de prestações, tais como previstas neste instrumento.

SB0518 Contrato 150x210.indd   13 2/18/08   2:14:08 PM



Parágrafo 2º - A antecipação de pagamento de prestações ou a quitação integral do 
Saldo Devedor pelo Consorciado não contemplado não lhe confere o direito de exigir 
Contemplação, a qual ocorrerá somente após o Sorteio de sua Cota, ficando o mesmo 
responsável pelo pagamento das diferenças de prestações na forma estabelecida por
este Contrato.

Parágrafo 3º - A quitação total do Saldo Devedor pelo Consorciado Contemplado, 
que será efetivada na data da AGO que se seguir ao respectivo pagamento, encerrará 
tão somente a sua participação no Grupo de Consórcio, com a conseqüente liberação 
das garantias constituídas.

XI. DO FUNDO COMUM

Cláusula 21 - O Fundo Comum será constituído pelos Recursos:

I. provenientes dos pagamentos das parcelas das prestações destinadas  
 à sua formação;
II. provenientes dos rendimentos de aplicação financeira dos Recursos do  
 próprio Fundo Comum;
III. provenientes de 50% dos valores recebidos a título de juros e multas  
 decorrentes de atraso no pagamento das prestações, segundo as disposições  
 estabelecidas por este Contrato;
IV. oriundos da cobrança de multa em decorrência de exclusão, nos termos da  
 Cláusula 57, II e III deste Contrato.

Cláusula 22 - Os Recursos do Fundo Comum serão destinados para:

I. aquisição do Bem Objeto do Plano a Consorciado contemplado;
II. pagamento de Crédito na hipótese de o Consorciado optar, na forma  
 prevista neste Contrato, por receber em moeda corrente nacional o Preço do  
 Bem Objeto do Plano;
III. restituição de importâncias pagas a maior por Consorciado, em razão da  
 substituição do Bem originalmente Objeto do Plano por outro de menor  
 valor;
IV. restituição a Consorciados excluídos, por ocasião do encerramento de seu  
 respectivo Grupo, de valores por eles pagos a título de formação do Fundo  
 Comum, observadas as condições ajustadas neste Contrato;
V. restituição aos Consorciados, excluídos ou não do Grupo, de valores por eles  
 pagos a título de formação do Fundo Comum, em caso de dissolução do  
 Grupo a que pertençam, conforme o disposto nas Cláusulas 52 e 53;
VI. restituição de valor de Lance ao Consorciado cuja Contemplação tenha sido  
 cancelada, nos termos da Cláusula 30 deste Contrato.
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XII. DO FUNDO DE RESERVA

Cláusula 23 - O Fundo de Reserva será constituído pelos seguintes Recursos:

I.  oriundos das parcelas das prestações destinadas à formação do Fundo de  
 Reserva;
II. provenientes dos rendimentos de aplicação financeira dos Recursos desse  
 próprio Fundo.

Cláusula 24 - Os Recursos do Fundo de Reserva serão utilizados, prioritariamente  
e na seguinte ordem, para:

I. pagamento da Contribuição Provisória de Movimento Financeiro (CPMF)  
 e demais tributos que incidam ou venham a incidir;
II. pagamento do prêmio de Seguro de Quebra de Garantia, quando  
 a Administradora o tiver contratado, para assegurar ao Grupo a estabilidade  
 do Fundo Comum, em caso de inadimplência de Consorciado(s) Contemplado(s); 
III. reajuste do saldo de caixa, nos termos da Cláusula 17, Parágrafo 1º;
IV. restituição ao Consorciado da parcela do valor de Lance, destinada  
 à formação do Fundo de Reserva cuja Contemplação tenha sido cancelada,  
 nos termos da Cláusula 30, do presente Contrato;
V. restituição aos Consorciados excluídos das parcelas das prestações pagas  
 destinadas à formação do Fundo de Reserva, quando do encerramento  
 do Grupo;
VI. pagamento dos débitos de Consorciados inadimplentes, após esgotados  
 todos os meios de cobrança em direito admitidos;
VII. restituição aos Consorciados das parcelas das prestações pagas destinadas  
 à formação do Fundo de Reserva, quando do encerramento do Grupo;
VIII. restituição aos Consorciados, excluídos ou não, das parcelas das prestações  
 pagas destinadas à formação do Fundo de Reserva, no caso de dissolução do  
 Grupo, nos termos do Título XXVI deste Contrato.

Cláusula 25 - O Fundo de Reserva deverá ser contabilizado separadamente do  
Fundo Comum.

XIII. ALTERAÇÃO DO BEM OBJETO DO PLANO ANTES DA CONTEMPLAÇÃO

Cláusula 26 - O Consorciado poderá requerer, em uma única vez, a substituição do 
Bem Objeto do Plano, observadas as seguintes condições:

I. o novo Bem deverá pertencer à mesma categoria do Bem substituído,  
 conforme definido na Cláusula 2;
II. o novo Bem deverá estar disponível no mercado e fazer parte dos Bens que  
 integram o Grupo de Consórcio;
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III.  o preço do novo Bem, quando menor, deverá ser equivalente, no mínimo,  
 a 60% (sessenta por cento) do Preço do Bem Objeto do Plano original;
IV.  o preço do novo Bem, quando maior, deverá ter a diferença das parcelas  
 vencidas, quitadas integralmente na mesma data da efetivação da  
 solicitação.

Parágrafo 1º - A substituição do Bem, nos moldes acima ajustados, implicará novo 
cálculo do Saldo Devedor do Consorciado, bem como das prestações originais, 
mantendo as datas de vencimento inalteradas.

Parágrafo 2º - Caso esta alteração elimine o Saldo Devedor, o Consorciado deverá 
aguardar sua Contemplação por Sorteio, ficando, no entanto, responsável pelas 
diferenças apuradas na forma do disposto no Título VIII, até a data da efetiva entrega 
do Bem.

XIV. DA CONTEMPLAÇÃO

Cláusula 27 - A Contemplação do Consorciado está submetida às seguintes 
condições:

I.  ocorrerá mediante Sorteios e Lances;
II.  ocorrerá única e exclusivamente nas datas previstas para realização das  
 AGOs, segundo datas previamente fornecidas pela Administradora;
III.  existência de Recursos suficientes no Fundo Comum, facultada  
 a utilização dos Recursos do Fundo de Reserva, exclusivamente para a  
 distribuição de Bem por Sorteio. Caso a Administradora proceda  
 à Contemplação sem a existência de Recursos suficientes, é responsável pelos  
 prejuízos que causar ao Consorciado contemplado e ao Grupo;
IV.  pagamento das prestações nas respectivas datas de vencimento.  
 O Consorciado que se encontrar em mora relativamente ao pagamento de  
 suas prestações na data prevista ficará automaticamente impedido de  
 concorrer aos Sorteios ou oferecer Lance, sem prejuízo das demais  
 penalidades previstas neste Contrato.

XV. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE SORTEIO

Cláusula 28 - A Contemplação por Sorteio somente ocorrerá se houver Recursos 
suficientes no Fundo Comum para atribuição de, no mínimo, um Crédito. Os Sorteios 
serão realizados através das extrações da Loteria Federal, aproveitando-se, para fins 
de Contemplação, o resultado da extração imediatamente anterior à realização da 
respectiva AGO.
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Parágrafo 1º - Para Grupos com até 100 participantes, cada Consorciado receberá 
um número de Cota, conforme previsto na Cláusula 6, Parágrafo 1º, que será o número 
diretamente relacionado ao resultado da extração da Loteria Federal em grupos.

Parágrafo 2º - Para Grupos com mais de 100 participantes, os Consorciados 
concorrerão com o número atribuído em Assembléia Inaugural, conforme Cláusula 6, 
Parágrafo 1º, mais um conjunto de números possíveis até 1.000 (mil), resultado 
da soma deste algarismo atribuído à quantidade de participantes:

 1. Exemplo para um Grupo de 200 participantes em 50 meses:

Número atribuído à Cota > 001 > concorrerá também com as centenas 201, 401, 
601 e 801.
Número atribuído à Cota > 150 > concorrerá também com as centenas 350, 550, 
750 e 950.
Número atribuído à Cota > 200 > concorrerá também com as centenas 400, 600, 
800 e 000.

 2. Exemplo para um Grupo de 240 participantes em 60 meses:

Número atribuído à Cota > 001 > concorrerá também com as centenas 241, 481 e 
721.
Número atribuído à Cota > 150 > concorrerá também com as centenas 390, 630 e 
870.
Número atribuído à Cota > 240 > concorrerá também com as centenas 480, 720 e 
960.

Parágrafo 3º - Neste exemplo do último Parágrafo, caso a centena sorteada no 
1º prêmio da Loteria Federal esteja compreendida entre 961 e 000, esta não será 
atribuída a nenhuma Cota e será descartada, sendo aproveitada a centena final 
referente ao 2º prêmio da mesma extração da Loteria Federal e assim sucessivamente, 
até a utilização do 5º prêmio da mesma extração da Loteria Federal.

Parágrafo 4º - Se, após as tentativas previstas no Parágrafo anterior, continuar a 
surgir um número compreendido entre as centenas 961 e 000, a Administradora 
realizará o Sorteio da Cota vencedora através de globo com esferas numeradas na 
mesma AGO.

Parágrafo 5º - Caso a dezena ou centena sorteada corresponda à Cota de um 
Consorciado já contemplado ou excluído, será considerado sorteado o número da 
Cota imediatamente superior. Se este número corresponder também a uma Cota 
já contemplada, ou de titularidade de Consorciado excluído, será eleito vencedor  
o número da Cota inferior, e assim sucessivamente.
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Parágrafo 6º - Se ausente da Assembléia, o Consorciado será informado da sua 
Contemplação até o 3º (terceiro) dia útil da data da Contemplação.

Parágrafo 7º - Não tendo sido realizado o Sorteio por insuficiência de Recursos, serão 
admitidas ofertas de Lances que viabilizem uma ou mais Contemplações.

XVI. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE

Cláusula 29 - É admitida a Contemplação mediante Lance a ser ofertado por qualquer 
Consorciado, observadas as condições ora estabelecidas.

Parágrafo 1º - Os Lances podem ser oferecidos fisicamente por qualquer Consorciado 
ou por seu procurador devidamente constituído, nos termos previstos neste Contrato, 
em qualquer AGO de Contemplação.

Parágrafo 2º - O valor do Lance não poderá ser superior ao número de prestações 
vincendas devidas pelo Consorciado, nem inferior a 5% (cinco por cento) de seu 
Saldo Devedor na data da AGO, prevalecendo dentre todos os ofertados aquele cujo 
valor, transformado em percentual do Preço do Bem Objeto do Plano mais a Taxa de 
Administração e Fundo de Reserva, seja o maior. 

Parágrafo 3º - Ainda que respeitadas as condições precedentes, somente será 
considerado vencedor o Lance do Consorciado desde que, somado ao saldo 
de caixa existente naquela ocasião no Fundo Comum, seja suficiente para 
a Contemplação do Consorciado, com a entrega do Bem Objeto do Plano 
respectivo. 

Parágrafo 4º - No caso de empate entre os maiores Lances ofertados, será 
considerado vencedor aquele cujo número de Cota seja o mais próximo do número 
sorteado pela Loteria Federal, utilizado para aquela Assembléia. Para apuração dessa 
proximidade, será considerado, de forma alternada, primeiramente o número da 
Cota imediatamente superior ao número sorteado pela Loteria Federal, e em seguida 
o número da Cota imediatamente inferior, e assim sucessivamente, até alcançar  
o número da Cota cujo Lance foi o vencedor.

Parágrafo 5º - Caso o valor do Lance oferecido, somado à disponibilidade 
de caixa no Fundo Comum, não seja suficiente à Contemplação, não haverá 
distribuição por Lance, passando eventual saldo de caixa para a Assembléia 
seguinte.

Parágrafo 6º - Os Lances poderão ser oferecidos por ocasião da Assembléia do 
Grupo, pessoalmente pelo Consorciado ou por terceiros devidamente autorizados por 
procuração, ou por telefone, telegrama, fac-símile, Internet, carta protocolada, na 
sede ou em qualquer posto de atendimento da Administradora, até as 18 (dezoito) 
horas do último dia útil que anteceder a referida Assembléia.
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Parágrafo 7º - Os Lances vencedores serão considerados como pagamentos 
antecipados de prestações vincendas, na ordem inversa a contar da última.  
A Administradora, por mera liberalidade, poderá atender à solicitação do Consorciado 
no sentido de diluir o valor do Lance entre as prestações vincendas, de modo a reduzir 
o percentual de amortização mensal. 

Parágrafo 8º - Os Lances vencedores deverão ser quitados:

I.  obrigatoriamente na própria Assembléia, no caso de oferecimento de  
 Lance pelo Consorciado, pessoalmente ou por terceiros, na forma  
 estabelecida no Parágrafo 6º;
II.  nos demais casos, até o segundo dia útil após o recebimento, pelo  
 Consorciado, de comunicação de que seu Lance foi o vencedor.  
 Se o Consorciado preferir, no mesmo prazo poderá autorizar o débito em 
 conta corrente.

Parágrafo 9º - Havendo ainda Recursos suficientes no Fundo Comum para novas 
Contemplações e não havendo outros Lances, deverão ser realizadas Contemplações 
por Sorteio.

Parágrafo 10º - O Consorciado poderá utilizar parte do seu Crédito, limitado 
a 30% (trinta por cento), para quitar ou abater o valor do Lance, devendo 
para tanto solicitar formalmente à Administradora. Neste caso, o montante 
utilizado como Lance será descontado do valor do Crédito, restando  
a diferença para ser utilizada na compra do Bem a ser adquirido. 

XVII. DO CANCELAMENTO DA CONTEMPLAÇÃO

Cláusula 30 - Ocorrerá o cancelamento da Contemplação da Cota quando:

I.  a AGO assim o determinar, devido ao inadimplemento de uma ou mais  
 prestações, conforme Cláusula 19, V;
II.  na Contemplação por Lance, o Consorciado não efetuar a quitação do  
 mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após sua comunicação;
III.  solicitado pelo próprio Consorciado contemplado.

Parágrafo 1º - Na Contemplação por Lance, caso já tenha ocorrido o pagamento 
do referido Lance e o cancelamento venha a ocorrer, o valor deste será restituído ao 
Consorciado, em até 72 (setenta e duas) horas após a efetivação do cancelamento.

Parágrafo 2º - Cancelada a Contemplação por quaisquer dos motivos acima,  
o Consorciado retorna à condição de participante ativo não contemplado.
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Parágrafo 3° - O cancelamento da Contemplação implicará o retorno ao Fundo 
Comum do respectivo Crédito, acrescido dos rendimentos financeiros do período.

Parágrafo 4° - Caso durante o prazo da Contemplação até o cancelamento tenha 
havido aumento no Preço do Bem Objeto do Plano e caso o rendimento financeiro 
do período não seja suficiente para acompanhar este reajuste, caberá ao Grupo esta 
diferença, através do rateio no Fundo Comum ou da utilização do Fundo de Reserva.

XVIII. DO CRÉDITO

Cláusula 31 - A Administradora colocará à disposição do Consorciado contemplado, 
mediante Sorteio ou Lance, o respectivo Crédito com referência no Preço do 
Bem, Objeto do Plano vigente na data da AGO, até o 3º (terceiro) dia útil após a 
Contemplação, que permanecerá depositado em conta vinculada, aplicado na forma 
estabelecida por este Contrato até o último dia útil ao da utilização na aquisição do 
Bem, revertendo os rendimentos líquidos provenientes de sua aplicação financeira em 
favor do Consorciado contemplado.

Cláusula 32 - Caso o Consorciado contemplado adquira Bem com preço inferior ao 
valor do respectivo Crédito, a diferença deve ser utilizada, a critério do Consorciado, 
para:

 a)  satisfeitas as garantias, se for o caso, pagamento das obrigações  
  financeiras, vinculadas ao Bem, em favor de cartórios, departamentos de  
  trânsito e seguradoras, limitando a 10 % (dez por cento) do valor do  
  Crédito Objeto da Contemplação, mediante solicitação formal;
 b)  quitação das prestações vincendas na forma estabelecida no Contrato de  
  Adesão;
 c)  devolução do Crédito em espécie ao Consorciado, quando suas  
  obrigações financeiras estiverem integralmente quitadas.

Cláusula 33 - Após 180 (cento e oitenta) dias da Contemplação, o Consorciado poderá 
requerer a conversão do seu Crédito em dinheiro, desde que pago integralmente seu
Saldo Devedor existente na data do requerimento.

XIX. DA AQUISIÇÃO DO BEM 

Cláusula 34 - Para a aquisição do Bem, o Consorciado disporá de Crédito, na forma
da Cláusula 31, acima, desde que:
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 a) apresente, após ciência da Contemplação especificada no Parágrafo 6º  
  da Cláusula 28, os documentos solicitados pela Administradora,  
  relativos às garantias exigidas para o recebimento do Bem, segundo  
  o que dispõe o Título XX, que deverá ocorrer em até 10 (dez)  
  dias corridos;
 b) solicite à Administradora a Autorização de Faturamento do Bem,  
  indicando fornecedor de sua escolha, para que a Administradora  
  efetue o pagamento ou, ainda, determine outro momento para a aquisição  
  do Bem.

Cláusula 35 - Cumpridas essas exigências, a Administradora deverá pronunciar-se 
a respeito dos referidos documentos entregues pelo Consorciado contemplado, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de sua entrega e, caso os aprove, 
colocará à disposição do Consorciado contemplado Autorização de Faturamento do 
Bem, que deverá conter:

I.  Conteúdo da Autorização de Faturamento de Bem Adquirido de  
 Pessoa Jurídica

 (a) - a descrição do Bem a ser adquirido;
 (b) - o  valor do Crédito, com referência no Preço do Bem Objeto do Plano, 
 escolhido quando da contratação do Consórcio;
 (c) - a determinação de que a nota fiscal relativa ao Bem seja emitida em  
 favor do Beneficiário Contemplado, com a observação de que encontra- 
 se alienado fiduciariamente em favor da Administradora;
 (d) - informação de que o pagamento do Bem será efetuado ao fornecedor  
 até o 3º (terceiro) dia útil, após a apresentação de todos os  
 documentos relacionados na respectiva “Autorização de Faturamento”.

II. Conteúdo da Autorização de Faturamento de Bem Adquirido de  
 Pessoa Física

 (a) - a descrição do Bem a ser adquirido;
 (b) - o valor do Crédito, com referência no Preço do Bem Objeto do Plano, 
 escolhido quando da contratação do Consórcio;
 (c) - a determinação de que é obrigatória a apresentação do Certificado de  
 Propriedade, em nome do Consorciado e constando a alienação  
 fiduciária em favor da Administradora;
	 (d) - informação de que o pagamento do Bem será efetuado ao fornecedor  
 até o 3º (terceiro) dia útil, após a apresentação de todos os documentos  
 relacionados na “Autorização de Faturamento”.
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Parágrafo 1º - O fornecedor somente poderá emitir a nota fiscal ou transferir  
o Bem para o nome do Consorciado mediante a “Autorização de Faturamento” 
previamente emitida pela Administradora.

Parágrafo 2º - A Autorização de Faturamento do Bem poderá ser emitida em favor 
de terceiros, desde que a Administradora concorde prévia e expressamente com  
a solicitação formal, neste sentido, do Consorciado contemplado, hipótese em que, 
havendo Saldo Devedor, será obrigatória a transferência dos direitos e obrigações 
decorrentes deste Contrato ao novo Consorciado. Caso a Administradora não 
concorde com a referida solicitação, deverá informar ao Consorciado sua decisão, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ficando dispensada, em tais circunstâncias, da 
exposição de seus motivos.

Cláusula 36 - O Consorciado contemplado poderá utilizar o Crédito para adquirir  
o Bem Objeto do Plano indicado na Proposta de Adesão ou outro pertencente à classe 
de Bens definidos na Cláusula 2 deste Contrato, de fabricação nacional ou estrangeira, 
novo ou usado, de valor igual, inferior ou superior ao Preço do Bem Objeto do Plano 
originalmente indicado neste Contrato, observado o disposto na Cláusula 38.

Cláusula 37 - A Administradora efetuará o pagamento do Bem ao fornecedor ou 
vendedor, conforme o caso, observando-se o seguinte:

I.   em se tratando de Bens novos, expedição de Nota Fiscal constando 
  a observação de Alienação Fiduciária a favor da Administradora 
  e Recibo de Quitação; 
II.   na compra de Bem usado, o mesmo deverá ser adquirido;
III.   em qualquer das hipóteses acima, o Consorciado deverá entregar  
  ainda à Administradora cópia do Certificado de Propriedade do  
  Bem, constando a Alienação Fiduciária em favor da Administradora  
  e a 2ª (segunda) via do Contrato de Alienação Fiduciária.

  (a) - mediante nota fiscal e certificado de garantia de funcionamento pelo  
  prazo mínimo de 3 (três) meses, quando expedido por pessoa  
  jurídica;
  (b) - mediante apresentação do certificado de registro de veículo, quando  
  o Bem for de pessoa física;
  (c) - mediante a realização de vistoria prévia obrigatória, por empresa 
  credenciada pela Administradora, seja o fornecedor/vendedor pessoa  
  física ou jurídica;
  (d) - com no máximo 50 (cinqüenta) meses de uso, a contar da data da  
  fabricação, desde que não tenha sido descontinuada sua produção, para  
  veículos do segmento III (automóveis) e segmento IV (motocicletas  
  e motonetas);
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 (e) - com no máximo 80 (oitenta) meses de uso, a contar da data da  
 fabricação, desde que não tenha sido descontinuada sua produção,  
 para veículos do segmento II (caminhões, tratores, máquinas agrícolas,  
 etc.), a critério da Administradora.

Cláusula 38 - Se o Bem adquirido tiver:

I.  preço superior ao Crédito, o Consorciado arcará, com Recursos  
 próprios, com a diferença eventualmente existente;
II.  preço inferior ao Crédito, o Consorciado poderá:

 (a) - adquirir, com a diferença correspondente, um outro Bem que se sujeitará  
 à Alienação Fiduciária, se for o caso;
 (b) - solicitar a compensação desta diferença com as prestações remanescentes  
 do Consórcio;
 (c) - solicitar a devolução desta diferença em espécie, caso já tenha pago  
 integralmente o Saldo Devedor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,  
 ressalvando-se que ficará responsável por eventual diferença de  
 prestação, nos termos do Título VIII, até a data da próxima AGO  
 de Contemplação.

XX. DAS GARANTIAS

Cláusula 39 - São considerados documentos necessários à liberação do Crédito 
ao Consorciado Contemplado, a serem entregues à Administradora no prazo
de 3 (três) dias da data da ciência da sua Contemplação, os seguintes:

 a)  ficha cadastral;
 b)  cópia de documentos pessoais;
 c)  comprovante de residência;
 d)  comprovante de renda mínima.

Cláusula 40 - Em garantia do pagamento das prestações remanescentes devidas 
pelo Consorciado contemplado, o Bem Objeto da Contemplação será dado em 
alienação fiduciária à Administradora, nos termos da legislação em vigor, 
não se admitindo liberação da garantia enquanto não liquidado integralmente o seu 
respectivo Saldo Devedor.

Parágrafo 1º - Não obstante o que acima se dispôs, é permitida a substituição do Bem 
dado em garantia por outro Bem, desde que semelhante àqueles inseridos na Cláusula 
2, respeitados os critérios definidos na Cláusula 37, Itens I, II e III, os quais, se julgados 
regulares pela Administradora, possibilitarão a desalienação do Bem substituído, 
tendo por contrapartida a alienação do novo Bem em favor desta última.
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Parágrafo 2º - Ainda que ocorra roubo, furto ou sinistro que resulte na destruição 
parcial ou total do Bem entregue ao Consorciado, ainda onerado pela alienação 
fiduciária constituída em favor da Administradora, continuará, o Consorciado, 
responsável pelo Saldo Devedor remanescente e por todas as obrigações 
decorrentes, obrigando-se ainda a recompor a garantia perecida, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias da ocorrência do sinistro.

Parágrafo 3º - A Administradora não responderá por eventual diminuição do valor 
das garantias em razão da sua desvalorização.

Parágrafo 4º - A Administradora poderá exigir garantias complementares na hipótese 
de o Bem adquirido ser diferente de automóvel, motocicleta ou caminhão, nos moldes 
da Cláusula 41.

Cláusula 41 - Sem prejuízo do disposto na Cláusula anterior, a Administradora 
poderá ainda exigir garantias representadas por títulos de crédito, fiança ou aval, 
cujos valores serão proporcionais ao Saldo Devedor do Consorciado ou documentos 
que certifiquem a Alienação do Bem em favor do Grupo.

Parágrafo 1º - Quando da solicitação de fiança ou aval a ser prestado por pessoa física, 
deverão ser apresentados em relação a esta os mesmos documentos relacionados na 
Cláusula 39.

Parágrafo 2º - Em se tratando de veículos automotores, o Certificado de 
Propriedade junto ao órgão competente, do qual deverá constar o respectivo vínculo  
à Administradora.

Parágrafo 3º - É facultado à Administradora exigir do Consorciado garantias 
complementares, caso as existentes, por qualquer motivo, sejam insuficientes  
à cobertura do respectivo Saldo Devedor, sendo certo que a recusa do Consorciado 
em constituí-las poderá ensejar à Administradora o direito de considerar rescindido 
o Contrato e, por conseqüência, de exigir antecipadamente o pagamento de todo  
o Saldo Devedor, mediante a execução das garantias constituídas.

XXI. DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO

Cláusula 42 - Na primeira Assembléia Geral Ordinária do Grupo, que ocorrerá no prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias, após a verificação pela Administradora da ocorrência da 
hipótese prevista no inciso I, abaixo, deverá esta:

I.  comprovar a comercialização de, no mínimo, 70% (setenta por cento) das  
 Cotas do Grupo;
II.  promover a eleição de 3 (três) Consorciados que, na qualidade de  
 representantes do Grupo, sendo certo que:
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 (a)  - os representantes eleitos auxiliarão gratuitamente na fiscalização  
 dos atos da Administradora na condução das operações de Consórcio  
 do respectivo Grupo e terão acesso em qualquer data a todos os  
 demonstrativos e documentos pertinentes às operações do Grupo;
 (b)  - não poderão concorrer à eleição funcionários, sócios, gerentes,  
 diretores e prepostos com poderes de gestão da Administradora ou das  
 empresas a ela ligadas;
 (c)  - o Grupo poderá, a qualquer tempo e mediante deliberação por maioria  
 em AGO, requerer a destituição de qualquer dos representantes  
 eleitos. 

III.  fornecer todas as informações necessárias para que os Consorciados  
 decidam sobre a modalidade de aplicação financeira mais adequada para os  
 Recursos coletados, bem como sobre a necessidade de conta individualizada  
 para o Grupo; 
IV.  registrar na ata o nome e o endereço dos responsáveis pela auditoria externa  
 contratada e, quando houver mudança, anotar na ata da Assembléia  
 seguinte ao evento os dados relativos ao novo auditor.

Parágrafo Único - O Consorciado poderá retirar-se do Grupo em decorrência da 
não observância do disposto nos incisos desta Cláusula, desde que este não tenha 
sido contemplado até o término da respectiva Assembléia. Em tal hipótese, serão 
devolvidos ao Consorciado os valores por ele pagos, a qualquer título, acrescidos 
dos rendimentos financeiros líquidos correspondentes, oriundos de sua aplicação 
financeira. 

XXII. DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS DE CONTEMPLAÇÃO

Cláusula 43 - A AGO de Contemplação, cuja realização mensal é obrigatória, ocorrerá 
em dia, hora e local previamente informados pela Administradora. A AGO destina-se:

 a)  à Contemplação dos Consorciados na forma contratual;
 b)  à discussão de outros assuntos de interesse do Grupo;
 c)  à prestação pela Administradora de informações aos Consorciados  
  sobre as operações financeiras feitas pela Administradora por conta do  
  respectivo Grupo e sobre as contemplações ocorridas desde a última  
  AGO, e todas as demais informações que forem solicitadas pelos  
  Consorciados.

Parágrafo 1º - A AGO será realizada em única convocação, no prazo de até  
5 (cinco) dias úteis após a data de vencimento da respectiva prestação, cabendo  
à Administradora representar os ausentes.
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Parágrafo 2º - A Administradora deixará à disposição dos Consorciados ativos  
e adimplentes em toda AGO a relação completa dos participantes ativos do seu Grupo 
que não tenham formalizado discordância com a divulgação dessas informações na 
Proposta de Adesão.

Parágrafo 3º - A Administradora irá conceder, a partir do início da Assembléia, 
uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário definido, para a chegada de 
Consorciados que queiram participar da Assembléia; após esta tolerância iniciam-se 
os trabalhos, independentemente do número de Consorciados presentes.

XXIII. DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

Cláusula 44 - Compete aos Consorciados, em Assembléia Geral Extraordinária (AGE), 
por proposta do Grupo ou da Administradora, deliberar sobre a:

I.  transferência da administração do Grupo para outra Administradora, com  
 a comunicação da respectiva decisão ao Banco Central do Brasil;
II.  fusão do Grupo a outro Grupo administrado pela Administradora;
III.  prorrogação do prazo de duração do Grupo, com suspensão ou não do  
 pagamento de prestações durante a prorrogação, na ocorrência de fatos  
 inesperados que venham a onerar em demasia as obrigações assumidas  
 pelos Consorciados;
IV.  dissolução do Grupo nos casos previstos na Cláusula 52;
V.  substituição do Bem Objeto do Plano, ou dissolução do Grupo, na forma  
 prevista por este instrumento, na hipótese da interrupção da produção do  
 Bem definido na Proposta de Adesão; 
VI.  quaisquer outras matérias de interesse do Grupo, desde que não conflitantes  
 com as disposições deste Contrato.

Cláusula 45 - A AGE deverá ser convocada pela Administradora no prazo máximo de 
5 (cinco) dias, contados da data da solicitação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) 
dos Consorciados, quando tiver por objeto a discussão dos assuntos previstos nos itens 
I, II e IV da Cláusula antecedente ou, no mínimo, 20% (vinte por cento), quando tiver 
por objeto a discussão dos assuntos previstos nos demais itens da mesma Cláusula.

Parágrafo 1º - Nos casos supramencionados, em que a AGE tiver sido convocada 
por solicitação dos Consorciados, a Administradora poderá cobrar pelas despesas 
eventualmente verificadas em virtude da realização de referida Assembléia. 

Parágrafo 2º - A AGE poderá ser também convocada por iniciativa da Administradora.

Cláusula 46 - A convocação da AGE será feita mediante envio de carta ou de telegrama 
a todos os Consorciados, com até 8 (oito) dias de antecedência da sua realização.
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Cláusula 47 - Da convocação constarão, obrigatoriamente, informações relativas  
ao dia, hora e local em que será realizada a respectiva AGE, bem como os assuntos  
a serem nesta deliberados.

Cláusula 48 - Poderão votar na AGE os Consorciados, seus representantes legais  
e procuradores devidamente constituídos com poderes específicos para deliberar sobre 
o assunto constante da pauta de convocação, ressalvando-se que, nas deliberações 
dos assuntos relacionados nos itens III, IV e V da Cláusula 44, somente poderão votar 
os Consorciados não contemplados. 

XXIV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS  
E EXTRAORDINÁRIAS

Cláusula 49 - Nas Assembléias Gerais:

I. cada Cota dará direito a um voto aos Consorciados em dia com o pagamento  
 das prestações mensais, nos termos da Cláusula 63 do presente;
II. as deliberações serão tomadas por maioria dos presentes, independentemente  
 do número de Consorciados do Grupo, não se computando os votos  
 em branco.

Parágrafo Único - Consideram-se também presentes na AGE os Consorciados que, 
por si ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores devidamente 
constituídos, enviarem seus votos por carta, com Aviso de Recebimento (AR), desde 
que esses votos sejam recebidos pela Administradora até o último dia útil que 
anteceder o dia da realização da AGE.

Cláusula 50 - A Administradora lavrará as atas das Assembléias Gerais.

XXV. DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM OBJETO DO PLANO

Cláusula 51 - Considera-se ocorrida a substituição do Bem Objeto do Plano quando 
verificada a efetiva descontinuidade de sua produção pelo fabricante. 

Parágrafo Único - Deliberada em AGE a escolha de um novo Bem em substituição  
ao Bem Objeto do Plano original, aplicar-se-ão as seguintes disposições:

I.  as prestações dos Consorciados contemplados, vincendas ou em atraso,  
 permanecerão no valor anterior e apenas serão atualizadas quando houver  
 alteração no preço do novo Bem, na mesma proporção;
II.  as prestações dos Consorciados ainda não contemplados serão calculadas  
 com base no preço do novo Bem na data da substituição e posteriores  
 alterações, observando-se que:
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 a)  as prestações pagas serão atualizadas na data da substituição, 
  de acordo com o novo preço, devendo o valor resultante ser somado  
  às prestações devidas ou das mesmas subtraído, conforme o novo preço  
  seja superior ou inferior, respectivamente, ao originalmente previsto  
  na Proposta de Adesão;
 b)  tendo sido paga importância igual ou superior ao novo preço vigente  
  na data da AGE, o Consorciado terá direito à aquisição após sua  
  Contemplação exclusivamente por Sorteio, e a importância recolhida  
  a maior deverá ser devolvida, independentemente de Contemplação, na  
  medida da disponibilidade de Recursos do Grupo. 

XXVI. DA DISSOLUÇÃO DO GRUPO POR DECISÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Cláusula 52 - O Grupo poderá ser dissolvido, por deliberação dos Consorciados, em 
Assembléia Geral Extraordinária, nas hipóteses de:

 a)  ocorrência de irregularidades no cumprimento das disposições legais  
  relativas à administração do Grupo, ou das cláusulas estabelecidas neste  
  Contrato;
 b)  nos casos de exclusões em número que comprometa a Contemplação  
  dos Consorciados no prazo estabelecido na Proposta de Adesão;
 c)  descontinuidade de produção do Bem, sem sua substituição pelo  
  Grupo.

Cláusula 53 - Deliberada na Assembléia Geral Extraordinária a dissolução do Grupo:

I.  se o Grupo for dissolvido pelas razões elencadas nos incisos I e II da  
 Cláusula antecedente, as prestações vincendas a serem pagas pelos  
 Consorciados contemplados nas respectivas datas de vencimento, excluída  
 a parcela relativa ao Fundo de Reserva, serão reajustadas de acordo com o  
 previsto neste Contrato;
II.  se o Grupo for dissolvido em razão da hipótese prevista no inciso III, do  
 parágrafo anterior, será aplicado, para os Consorciados contemplados,  
 o procedimento previsto na Cláusula 51, Parágrafo Único, alínea “a”, e,  
 para os Consorciados não contemplados, as importâncias por eles pagas 
 serão restituídas mensalmente, de acordo com a disponibilidade de caixa,  
 por rateio proporcional ao percentual amortizado do preço do novo Bem,  
 vigente na data da AGE de dissolução do Grupo, pago por participante,  
 primeiramente, aos Consorciados não contemplados e, posteriormente,  
 aos excluídos. 

XXVII. DO ARREPENDIMENTO E DA EXCLUSÃO

Cláusula 54 - O Consorciado poderá arrepender-se, solicitando o cancelamento 
de sua Proposta de Adesão até 7 (sete) dias após a data de sua assinatura. 
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Parágrafo Único - Em caso de arrependimento, o Consorciado receberá em restituição, 
em até 30 (trinta) dias corridos, todos os valores eventualmente pagos, acrescidos dos 
rendimentos financeiros líquidos oriundos da respectiva aplicação financeira.

Cláusula 55 - Após decorrido o prazo fixado no caput da Cláusula anterior,  
o Consorciado não contemplado que solicitar por escrito o seu afastamento ou tornar- se 
inadimplente pelo não pagamento de prestações ou de diferenças de prestações por  
2 (dois) ou mais meses consecutivos ou alternados será considerado excluído do Grupo 
a que pertence e receberá os valores pagos na forma prevista na Cláusula 57.

Parágrafo Único - Antes da exclusão, o Consorciado inadimplente poderá 
restabelecer seus direitos, mediante o pagamento de seu respectivo débito, 
devidamente atualizado, nos termos da Cláusula 19, incisos I e II. 

XXVIII. DO ENCERRAMENTO DO GRUPO

Cláusula 56 - No prazo de até 60 (sessenta) dias da data da realização da última AGO 
de Contemplação do Grupo de Consórcio, a Administradora deverá comunicar:

I.  aos Consorciados que não tenham utilizado os respectivos Créditos, que  
 os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;
II.  aos Consorciados excluídos por desistência declarada ou inadimplemento  
 contratual, que se encontra à disposição, para devolução em espécie, o saldo  
 relativo às quantias por eles pagas, para formação do Fundo Comum e do  
 Fundo de Reserva, observado o disposto da Cláusula 57;
III.  aos demais Consorciados que estão à disposição, para devolução em espécie,  
 os saldos remanescentes no Fundo Comum e, se for o caso, no Fundo de  
 Reserva, proporcionalmente ao valor das respectivas prestações pagas.

Parágrafo Único - As disponibilidades financeiras remanescentes na data do 
encerramento contábil do Grupo, de que trata a Cláusula 58, caput, são consideradas 
Recursos não Procurados por Consorciados, ou participantes excluídos por 
desistência declarada, ou inadimplência contratual.

Cláusula 57 - Quando do encerramento contábil do Grupo, serão restituídas ao 
Consorciado excluído, por desistência declarada ou inadimplemento contratual, assim 
considerado nos termos da Cláusula 55, ou a seus sucessores, as importâncias por eles 
pagas, destinadas à formação do Fundo Comum e do Fundo de Reserva, observando 
que:

I.  o Crédito atribuído ao Consorciado excluído por desistência declarada  
 ou inadimplemento contratual ou a seus sucessores será apurado aplicando- 
 se o percentual do Preço do Bem, amortizado pelo Consorciado excluído  
 para o Fundo Comum do Grupo e, se for o caso, para o Fundo de Reserva,  
 sobre o valor do Crédito vigente na data da AGO de Contemplação da(s)  
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 última(s) Cota(s) do Grupo, acrescido dos rendimentos da aplicação  
 financeira, calculados a partir da data desta Assembléia. Não se incluem,  
 portanto, dentre os valores a serem restituídos, quaisquer valores não  
 destinados à formação do Fundo Comum ou de Reserva, conforme  
 especificado nas Cláusulas 13, 14 e 19 deste Contrato;
II.  pela desistência declarada, será devido pelo Consorciado, em favor do  
 Grupo, o pagamento da importância equivalente a 10% do valor do Crédito  
 apurado, conforme o disposto no inciso I desta Cláusula; 
III.  o inadimplemento contratual, conforme dispõe a Cláusula 55, caracteriza  
 infração contratual pelo descumprimento da obrigação de contribuir para o  
 integral atendimento dos objetivos do Grupo, sujeitando-se o Consorciado  
 infrator a pagar ao Grupo, a título de Cláusula Penal, a importância  
 equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Crédito apurado, conforme  
 o disposto no inciso I desta Cláusula.

Parágrafo Único - Sem prejuízo do disposto nos incisos II e III desta Cláusula e 
do pagamento dos encargos a que se refere a Cláusula 19, inciso II, ficará ainda 
obrigado o Consorciado excluído a pagar à Administradora, a título de Cláusula 
Penal Compensatória, em face da descontinuidade da prestação de serviços objeto 
do Contrato de Adesão, importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor do 
Crédito apurado no item I desta Cláusula.

Cláusula 58 - O encerramento contábil do Grupo se dará no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias, contados da data da realização da última AGO de Contemplação 
do Grupo de Consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da 
comunicação de que trata a Cláusula 56, transferindo-se para a Administradora:

I. os Recursos não Procurados por Consorciados ou participantes excluídos por  
 desistência declarada ou inadimplemento contratual;
II.  os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

Parágrafo 1º - Para fins do disposto nesta Cláusula, a Administradora assume  
a condição de devedora dos beneficiários, cumprindo-lhe observar as disposições 
legais que regulam a relação credor/devedor do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo 2º - Os valores transferidos para a Administradora devem ser relacionados 
de forma individualizada, contendo, no mínimo, nome, número de inscrição no CPF 
ou no CNPJ, valor, números do Grupo e da Cota e o endereço do beneficiário.

Parágrafo 3º - Os Recursos não Procurados e transferidos para a Administradora 
devem ser remunerados na forma da regulamentação vigente aplicável aos Recursos 
de Consorciados de Grupos em andamento.

Parágrafo 4º - Após a transferência de que trata o Parágrafo anterior, será aplicada 
a Taxa de Manutenção sobre os Recursos não Procurados de 5% (cinco por cento),  
a cada período de 30 (trinta) dias, extinguindo-se a exigibilidade de Crédito quando 
o valor for inferior a zero. 
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Parágrafo 5º - Os valores pendentes de recebimento referidos no caput, inciso II, 
uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, 
devendo a Administradora, até 30 (trinta) dias após o seu recebimento, comunicar aos 
mesmos que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie. 

Parágrafo 6º - As disponibilidades financeiras remanescentes 120 (cento e vinte) dias 
após a recuperação, de que trata o Parágrafo 4º, serão consideradas Recursos não 
Procurados.

Parágrafo 7º - Esgotados todos os meios de cobrança admitidos em direito,  
a Administradora baixará os valores não recebidos.

Parágrafo 8º - Os Recursos não Procurados, independentemente de sua origem, 
devem ser contabilizados em conta específica.

Parágrafo 9º - No período compreendido entre a realização da última AGO 
de Contemplação e o encerramento contábil do Grupo, ressalvado o caso 
de intervenção ou de liquidação extrajudicial da Administradora, é vedada  
a transferência do respectivo Grupo, bem como de seus Recursos para outra 
Administradora de Consórcio. 

XXIX. SUBSTITUIÇÃO DO CONSORCIADO

Cláusula 59 - O Consorciado que for admitido no Grupo em substituição a Consorciado 
excluído ficará obrigado ao pagamento:

I.  das prestações a vencer, as quais deverão ser pagas normalmente, na forma  
 prevista para os demais Consorciados do Grupo;
II.  das prestações e diferenças de prestações pendentes de pagamento, no ato  
 da adesão do Consorciado substituto;
III.  até o prazo previsto para o encerramento do Grupo, das prestações não  
 pagas pelo Consorciado excluído, acrescidas dos rendimentos de aplicações  
 financeiras efetuadas pela Administradora, nos termos deste Contrato.

XXX. CESSÃO DO CONTRATO PARA TERCEIROS

Cláusula 60 - O Consorciado que estiver com suas prestações em dia poderá ceder  
o presente Contrato, desde que haja aprovação pela Administradora e pagamento da 
taxa prevista na Cláusula 14, VIII, no prazo de 5 (cinco) dias após referida anuência.

Parágrafo Único - Para os Consorciados contemplados ou não, a Administradora 
efetuará a cessão após aprovação da ficha cadastral do cessionário, desde que 
constituídas as garantias eventualmente consideradas necessárias.
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XXXI. SEGURO PRESTAMISTA
 
Cláusula 61 - A Administradora contratará um Seguro Prestamista, que tem por 
objeto a quitação do saldo devedor do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio 
firmado entre o segurado (Consorciado) e o estipulante (Administradora), observado 
o limite máximo de responsabilidade da seguradora para um mesmo segurado em um 
ou mais Grupo(s) de Consórcio administrado(s) pelo estipulante, em caso de morte ou 
invalidez total e permanente por acidente do segurado.

I.  para ingresso no seguro, a idade mínima é de 18 (dezoito) anos, enquanto  
 que a idade máxima é de 65 (sessenta e cinco) anos, completos, na data da  
 assinatura do Contrato de Adesão ao Grupo de Consórcio, e desde que os  
 proponentes se encontrem em perfeito estado de saúde física e mental.

Parágrafo 1º - Garantias do Seguro

Garantia Básica – Morte Natural ou Morte Acidental

I.  Morte Acidental: é o falecimento do segurado em conseqüência  
 de acidente pessoal devidamente previsto e coberto na apólice, ocorrido  
 durante o período de vigência do plano de seguro.
II.  Morte Natural: é o falecimento do segurado em conseqüência de causas  
 exclusivamente naturais (aquelas não caracterizadas por acidente), ocorrido  
 durante o período de vigência do plano de seguro.
III.  Garante ao estipulante o recebimento do capital segurado, equivalente ao  
 saldo devedor, líquido de juros e correção monetária, observado o limite  
 máximo de responsabilidade da seguradora para um mesmo segurado em  
 um ou mais Grupo(s) de Consórcio administrado(s) pelo estipulante, em  
 caso de morte do segurado.

Garantia Adicional

I.  Invalidez Permanente Total por Acidente: é o dano físico irreversível do  
 segurado, decorrente da perda, redução ou incapacidade funcional  
 definitiva total, de membro ou órgão, atestada por médico assistente e  
 conseqüente de acidente pessoal devidamente previsto e coberto na  
 apólice, ocorrido durante o período de vigência do plano de seguro,  
 desde que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação  
 pelos meios terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação.
II.  Garante ao estipulante o recebimento do capital segurado, 
 exclusivamente nas hipóteses estabelecidas na alínea “a” (Garantia  
 Adicional) supracitada, equivalente ao saldo devedor, líquido de juros e  
 correção monetária, observado o limite máximo de responsabilidade da  
 seguradora para um mesmo segurado em um ou mais Grupos(s) de  
 Consórcio administrado(s) pelo estipulante, em caso de invalidez  
 permanente total por acidente do segurado.
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Parágrafo 2° - Aceitação do Seguro

I.  Poderão ser incluídos no seguro os componentes do grupo segurável,  
 exclusivamente pessoas físicas, mediante a assinatura da proposta  
 de adesão.
II.  A partir do recebimento da proposta de adesão ao seguro pela seguradora,  
 iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para aceitação ou não da proposta.

Parágrafo 3° - Capital Segurado

I.  O valor máximo do capital segurado, de responsabilidade da sociedade  
 seguradora, é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), independentemente  
 do número de cotas em nome do segurado em um ou mais Grupo(s) de  
 Consórcio administrado(s) pelo estipulante.

Parágrafo 4° - Pagamento de Prêmio

I.  O presente seguro é não contributário, ou seja, é aquele em que  
 o pagamento do prêmio mensal é de exclusiva responsabilidade  
 do estipulante.

XXXII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 62 - O interesse do Grupo prevalece sobre os interesses individuais  
dos Consorciados.

Cláusula 63 - O Consorciado, neste momento, e com sua assinatura neste Contrato, 
confere à Administradora os poderes para a execução deste Contrato e os abaixo, 
que não poderão ser revogados até o encerramento do Grupo e de todas as suas 
pendências:

I.  para representar o Consorciado nas Assembléias do Grupo em que não  
 puder comparecer pessoalmente, ou enviar representante credenciado,  
 votando as matérias constantes da ordem do dia;
II.  como procurador do Consorciado, a Administradora administrará o Grupo,  
 receberá valores, efetuará pagamentos, dará quitação, assinará  
 documentos, atas, requerimentos e Contratos, no interesse exclusivo do  
 bom funcionamento do Grupo;
III.  a Administradora representará o Consorciado perante qualquer  
 Consorciado, ainda que excluído, perante terceiros, órgãos governamentais  
 e empresas seguradoras, para a contratação dos Seguros previstos neste  
 Contrato, podendo estipular as condições da apólice, propor o seu  
 cancelamento, renovação ou prorrogação, sendo de sua responsabilidade  
 o pagamento dos valores dos respectivos prêmios;
IV.  a Administradora poderá, ainda, sempre que necessário, constituir  
 seus advogados para atuar em Juízo na defesa dos interesses do  
 Grupo, propondo ações judiciais contra Consorciados contemplados  
 inadimplentes, ou atuando nas ações propostas contra a Administradora  
 que possam resultar em prejuízo para o Grupo.

Cláusula 64 - A Administradora fica obrigada a:
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I.  colocar à disposição, quando solicitada, cópia do seu último balancete  
 patrimonial, remetido ao Banco Central, bem como da respectiva  
 Demonstração dos Recursos de Consórcios do Grupo e, ainda, da  
 Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo, relativa ao  
 período compreendido entre a data da última Assembléia e o dia anterior,  
 ou do próprio dia da realização da Assembléia do mês. Estes documentos  
 deverão ser autenticados mediante assinatura dos diretores e do responsável  
 pela contabilidade e serão acompanhados das notas explicativas e do parecer  
 de auditoria independente, quando for o caso;
II.  lavrar atas das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e termos de  
 ocorrência;
III.  levantar o boletim de encerramento das operações do Grupo, até 60  
 (sessenta) dias após a realização da última Assembléia;
IV.  encaminhar ao Consorciado, juntamente com o aviso de cobrança, a  
 Demonstração dos Recursos do Consórcio, bem como a Demonstração das  
 Variações nas Disponibilidades de Grupos, ambos referentes ao próprio  
 Grupo, os quais servirão de base à elaboração dos documentos consolidados  
 enviados ao Banco Central do Brasil;
V.  as informações acima poderão ser fornecidas por meio eletrônico, se  
 solicitadas pelo Consorciado.

Cláusula 65 - O Consorciado se obriga a comunicar à Administradora, por escrito, 
mudança de endereço residencial e/ou comercial ou qualquer alteração nos dados 
cadastrais, sendo de total responsabilidade do Consorciado manter a Administradora 
posicionada quanto às suas informações atualizadas.

Cláusula 66 - O Consorciado declara ter conhecimento das normas relacionadas 
à prevenção da lavagem de dinheiro previstas na Lei 9.613/98 e se compromete  
a fornecer todas as informações que a Administradora vier a solicitar quanto à origem 
de Recursos, em decorrência do disposto na referida Lei. 

Cláusula 67 - Os casos omissos, no presente Contrato, quando de natureza 
puramente administrativa, serão resolvidos pela Administradora ad referendum  
da Assembléia Geral. 

Cláusula 68 - Para conhecer e dirimir qualquer pendência oriunda deste Contrato, 
fica eleito o foro da Comarca de São Paulo.

Cláusula 69 - O presente instrumento está registrado sob o nº 8.364.663, junto ao  
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP, 
em 29 de março de 2005.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2005.

Santander Administradora de Consórcios Ltda.
CNPJ/MF Nº 06.055.245/0001-00
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