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SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DE GRAVAME 
 

 

Eu,                                      _, consorciado (a) participante do Grupo        _

Cota            , estou encaminhando para análise a documentação do seguinte veículo: 
 

 

Marca/Modelo: _                                             Ano Fab/Mod.:                       

Cor:                             Placa:                             Chassi:                            

Proprietário atual  

CPF ou CNPJ (do proprietário):    

 
O valor negociado de compra e venda do veículo é R$                                                     

 

 

Estou ciente de que a Administradora realizará a análise do veículo através de tabelas de 

avaliação (Fipe e outras) e também do estado de conservação do mesmo. Caso o valor do crédito 

ou  de  avaliação  seja  inferior  ao  valor  negociado  do  veículo,  a  diferença  será  paga  por  mim 

diretamente ao vendedor. 

 
Caso haja valor remanescente de crédito (sobra de crédito), autorizo que: 

(     ) Seja lançado como antecipação nas parcelas finais da minha cota; OU 

(     ) Seja reservado para reembolso de despesas com a documentação do veículo. 
 

 

Uma  vez  aprovado  o  veículo,  autorizo  expressamente  a  inclusão  da  RESTRIÇÃO  DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). 

 
Ciente de  que a alienação/gravame será realizada no Estado informado no processo de 

contemplação, conforme comprovante de endereço enviado por mim. 

 
Declaro ainda, ciência do prazo de 30 (trinta) dias para emissão de CRV (Certificado de 

Registro  de  Veículo),  período  após  o  qual  a  Administradora  de  Consórcios  não  mais  possui 

condições  de  cancelamento,  cabendo  ao  Departamento  de  Trânsito  tal  operação.  Em  caso  

de cancelamento  do gravame durante o período  mencionado, encaminharei  solicitação expressa 

à Administradora, arcando com eventuais despesas para inserção/retirada de gravame. 

 
O recibo de compra e venda do veículo será preenchido apenas  após inclusão do 

veículo no Sistema Nacional de Gravames. 

 

De acordo com o quanto informado, firmamos o presente. 
 
 

            ,    de                                 _ 20    .
 
 
 

 
Consorciado (a):                                                                    Vendedor(a) 

CPF:                                                                                      CPF: 


