
CONSÓRCIOS 

Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão 
Referenciado em Bem Móvel, Imóvel e Serviço de Qualquer Natureza 

Pelo presente instrumento particular, de 
um lado como ADMINISTRADORA a empresa 
SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS S/A, e de outro lado como
CONSORCIADO o proponente indicado na 
Proposta de Admissão a Grupo de Consórcio que 
deste faz parte integrante, por este contrato e na 
melhor forma de direito, resolvem instituir um 
Grupo de Consórcio de conformidade com a Lei 
11. 795, de 08 de outubro de 2008 e Circular
3.432, de 03 de fevereiro de 2009, com a
finalidade de propiciar a seus integrantes, através
de uma contribuição mensal em moeda corrente
necessária a formação de um fundo comum,
destinado a propiciar a aquisição de um bem
móvel durável, ou a aquisição, construção ou
reforma de bem imóvel, ou, ainda, a aquisição de
serviço de qualquer natureza, na forma aqui
avençada.

O presente contrato, do qual as partes 
declaram ter pleno conhecimento, obriga a todos 
os seus termos, não somente aos signatários, 
como também seus herdeiros e sucessores, 
regulando-se pelas cláusulas e condições 
seguintes. 

1 - DA PROPOSTA DE ADMISSÃO 

Cláusula 1 ª - A Proposta de Admissão é o 
instrumento pelo qual o CONSORCIADO 
formaliza o seu ingresso no Grupo de Consórcio 
nela ident i f icado,  cuja organização e 
funcionamento serão de responsabilidade da 
ADMINISTRADORA. 
Cláusula 2ª - Se o contrato for assinado fora das 
dependências da ADMINISTRADORA, o 
CONSORCIADO dele poderá desistir, no prazo 
de 7 (sete) dias, contados da assinatura, desde 
que ainda não tenha participado de nenhuma 
assembléia de contemplação, sendo que as 
importâncias que tiver pago lhe serão restituídas 
de imediato. 

li - DO CONSÓRCIO 

Cláusula 3ª - Consórcio é a reunião de pessoas 
naturais e jurídicas em grupo, com prazo de 

duração e número de cotas previamente 
determinados, promovida por administradora de 
consórcio, com a finalidade de propiciar a seus 
integrantes, de forma isonômica, a aquisição de 
bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. 
Parágrafo Único - As regras gerais de 
organização, funcionamento e de administração 
valem uniformemente e obrigam todas as partes: 
consorciado, administradora e grupo. 

Ili - DO CONSORCIADO 

Cláusula 4ª - O CONSORCIADO é a pessoa 
natural ou jurídica que integra o grupo e assume a 
obrigação de contribuir para o cumprimento 
integral de seus objetivos, na forma e modo 
estabelecido no presente instrumento. 
Cláusula 5ª - O CONSORCIADO obriga-se a 
pagar as contribuições previstas na cláusula 17ª, 
bem como os demais encargos e despesas 
estabelecidos na cláusula 25ª, nas datas de 
vencimento e na periodicidade estabelecida 
neste instrumento, e a quitar integralmente o 
débito até a data da última assembléia geral 
ordinária do grupo. 
Cláusula 6ª - O CONSORCIADO outorga. neste 
ato, poderes para que a ADMINISTRADORA, na 
qualidade de gestora dos negócios dos grupos e 
de mandatária de seus interesses e direitos, 
possa representá-lo na Assembléia Geral 
Ordinária, quando a ela ausente, podendo assinar 
lista de presença, votar e deliberar sobre as 
matérias pertinentes e praticar todos os atos 
necessários ao fiel cumprimento deste mandato. 

IV - DA ADMINISTRADORA 

Cláusula 7ª -A administradora de consórcios é a 
pessoa jurídica prestadora de serviços com a 
função de gestora dos negócios do grupo e de 
mandatária de seus interesses e direitos. 
Cláusula 8ª - A administradora tem direito a 
receber a taxa de administração, a título de 
remuneração pela formação, organização e 
administração do grupo de consórcio até o seu 
encerramento, bem como o recebimento de 
outros valores, expressamente previstos neste 
contrato e na ata de assembléia de constituição 


























