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CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 
Com o objetivo de garantir a sua publicidade inequívoca, a MATRIZ deste contrato foi registrada, digitalizada e 
microfilmada no OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS e CML DE PESSOA JURÍDICA de SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, SP. 

TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, administradora 
de grupos de consórcio devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, regularmente inscrita no 
CNPJ /MF sob o nº 53.211.488/0001-62, com sede na Rua São Carlos, nº 450, Jardim Europa, São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15.014-480. 
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CREDORA FIDUCIÁRIA e DEVEDOR(A) FIDUCIANTE, qualificados no preãmbulo acima, têm entre si justo e 
contratado o seguinte: 
1. O(A) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE, como participante do Grupo/Cota de Consórcio acima referenciados, recebeu
da CREDORA FIDUCIÁRIA o crédito consorciai na forma prevista no Contrato de Participação em Grupo de
Consórcio, com o qual adquiriu e/ou ofertou em garantia o bem acima descrito.
Tratando-se de sistema de consórcio, a DÍVIDA a qual este contrato está vinculado como forma de garantia
fiduciária, corresponde ao percentual devedor do fundo comum, acrescido do percentual devedor da taxa de
administração, ambos vinculados ao valor do bem/ crédito objeto do Contrato de Participação descrito acima. O
saldo devedor (dívida), em moeda apontado acima, poderá estar ainda composto de outros encargos, bem como
está sujeito a alterações decorrentes de eventuais variações no preço do bem/ crédito ou de eventuais
irregularidades e/ou impontualidades nos pagamentos mensais, todos nas formas previstas no Contrato de
Participação em Grupo de Consórcio. Em caso de inadimplemento, a dívida será acrescida de juros de 1 % (um por
cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento), além de custas, honorários advocatícios e despesas decorrentes
do atraso/ mora.
2. O bem objeto deste instrumento foi adquirido ou oferecido em garantia em razão da liberação do crédito
consorciai pela CREDORA FIDUCIÁRIA ao(à) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE, em cumprimento ao objetivo do grupo
de consórcio, em decorrência da sua contemplação em assembleia, obrigando-se o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE,
por si ou por seus herdeiros e sucessores, a cumprir rigorosamente as disposições do Contrato de Participação em
Grupo de Consórcio ao qual está vinculado este contrato, confessando-se, por isso, desde já, DEVEDOR da 
importância referida no preâmbulo deste instrumento, acrescida das percentagens e despesas fixadas
contratualmente.
3. O recebimento em atraso de qualquer uma das parcelas ou demais contribuições consorciais não constitui
alteração nos termos do presente contrato, não prorroga o prazo para pagamento e não gera novação, nem
tampouco importa em renúncia da CREDORA FIDUCIÁRIA ao seu direito de execução imediata e irrestrita da
garantia fiduciária.
4. Em garantia do pagamento da dívida ora assumida pelo(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE, bem como do
cumprimento das demais obrigações por ele(a) contraídas neste e no Contrato de Participação em Grupo de
Consórcio ao qual este está vinculado, o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE dá à CREDORA FIDUCIÁRIA o bem
acima descrito em alienação fiduciária em garantia, constituída nos termos dos artigos 1.361 e seguintes do
Código Civil, bem como do Decreto Lei 911 / 1969 e eventuais alterações posteriores.
5. Por força da alienação fiduciária pactuada, o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE transfere à CREDORA
FIDUCIÁRIA o domínio, posse, direitos e ações sobre referido bem, mantendo-se ele(a) na posse direta, que passa
exercer a título precário, em nome da CREDORA FIDUCIÁRIA, como fiel depositário(a), comprometendo-se ainda
com o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas neste contrato, não podendo, sob as penas dos artigos
168 e 171, parágrafo 2°, inciso I do Código Penal, apropriar-se, vender, permutar, locar, dar em pagamento ou 
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6. O atraso no pagamento de qualquer das parcelas previstas no Contrato de Participação em Grupo de Consórcio
acima referido por 30 (trinta) dias ou o não cumprimento de qualquer das condições convencionais acarretará o
vencimento antecipado das demais prestações e do próprio contrato, podendo a CREDORA FIDUCIÁRIA exigir
que o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE entregue imediatamente o bem acima descrito, independentemente de
qualquer citação, intimação, notificação judicial ou extrajudicial, efetuando, em caso de recusa, a busca e
apreensão judicial do bem, nos termos da legislação em vigor. Declara ciente o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE
que a sua inadimplência poderá gerar o lançamento do seu nome e do seu eventual fiador/avalista nos
respectivos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA, etc), independentemente de qualquer aviso
prévio.
7. A CREDORA FIDUCIÁRIA fica desde já autorizada a vender imediatamente o bem devolvido ou apreendido, a
terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das custas e despesas decorrentes
da mora.
8. Ocorrendo a venda prevista na cláusula anterior e não sendo o respectivo montante arrecadado suficiente para
pagar o crédito e demais despesas da CREDORA FIDUCIÁRIA, o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE e seus
fiadores(as) continuarão pessoalmente obrigados(as) a pagar o saldo devedor apurado (artigo 1 °, parágrafo 5° do
Decreto-Lei 911/ 1969 e Artigo 1.366 do Código Civil).
9. Se o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE vender ou der em garantia o bem ora alienado, sem a anuência expressa da
CREDORA FIDUCIÁRIA, ficará sujeito à pena prevista no artigo 1 71, parágrafo 2°, inciso I, do Código Penal, para
o crime de estelionato.
10. O(A) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE obriga-se a comunicar à CREDORA FIDUCIÁRIA qualquer mudança de 
endereço, sob pena de ser considerado válido eventual aviso e/ou notificação, assim como facilitar, quando
solicitada, a vistoria do bem.
11. Além das hipóteses já citadas neste contrato, considerar-se-á também vencida a dívida: a) se deteriorado o
bem dado em garantia e o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE, avisado(a), não promover o necessário reforço da
garantia; b) se o(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE cair em estado de insolvência, falir ou requerer recuperação
judicial.
12. O pagamento de uma ou mais parcelas da dívida (pagamento parcial) não importa em correspondente
exoneração parcial da garantia, que permanecerá íntegra até a liquidação total da obrigação, nem obstruirá as
medidas judiciais e extrajudiciais que a CREDORA FIDUCIÁRIA julgar necessárias para o recebimento total da 
dívida.
13. Quitada pelo(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE integralmente a dívida para com a CREDORA FIDUCIÁRIA,
consoante previsto no Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, a CREDORA FIDUCIÁRIA, mediante
solicitação do(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE, efetuará a liberação do õnus da alienação fiduciária perante o SNG
(Sistema Nacional de Gravames).
14. O(A) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE se responsabiliza pelo pagamento anual do IPVA do bem móvel que se
encontrar alienado fiduciariamente em favor da CREDORA FIDUCIÁRIA, bem como de eventuais
multas/penalidades nele incidente, devendo a CREDORA FIDUCIÁRIA, caso tenha efetuado o pagamento, cobrar
do(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE, inclusive lançando o valor pago no saldo devedor da sua cota consorciai,
independentemente de qualquer aviso e/ou notificação e liberando o bem objeto da garantia somente após o
pagamento pelo(a) DEVEDOR(A) FIDUCIANTE.
15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, assim como pela
aplicação das leis em vigor, no que couberem.
16. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável.
17. Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o Foro da Comarca de
______________ , Estado de _____ , para resolução de quaisquer procedimentos judiciais
decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença das
duas testemunhas abaixo.
Observações:

Testemunhas 

_____ de _______ de 20_ 

DEVEDOR(A) FIDUCIANTE 

TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 
(CREDORA FIDUCIÁRIA) 


	cont alien frente
	cont alien verso

	NOME / RAZÃO SOCIAL: 
	ENDEREÇO COMPLETO: 
	NACIONALIDADE: 
	UF: 
	CEP: 
	E-MAIL: 
	GRUPO: 
	NÚMERO DE CONTRATO: 
	ESTADO CIVIL: 
	CPF / CNPJ: 
	% DEVEDOR: 
	DATA DE CONTEMPLAÇÃO: 
	SALDO DEVEDOR: 
	% TAXA ADM DEVEDORA: 
	MODELO: 
	MARCA: 
	COR: 
	CHASSI: 
	ANO FABRICAÇÃO / MODELO: 
	RENAVAM: 
	COTA: 
	PLACA: 
	CIDADE DA COMARCA: 
	ESTADO: 
	CIDADE: 
	OBSERVAÇÕES 1: 
	OBSERVAÇÕES 2: 
	MÊS: 
	DIA: 
	PROFISSÃO: 
	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
	ANO: 


