
 
 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE CONTEMPLAÇÃO 
 

1 – DADOS DO CONSORCIADO: 
 

Eu, _________________________________________, participante do(s) grupo(s) __________, 
cota(s)________, contemplado na Assembléia Geral Ordinária realizada em ___ /___/_____ através de 
___________, declaro que estou adquirindo o veículo abaixo e autorizo o pagamento ao favorecido 
conforme item 3. 
 

2 – DADOS DO VEÍCULO A SER ADQUIRIDO: 
 

MARCA: _________________, MODELO: ______________, ANO/MODELO: __________, 
COR:___________, CHASSI _________________________, PLACA: ______________, o qual encontra-se 
registrado no DETRAN em nome de _____________________________________________________, e 
inscrito no CPF/MF sob nº______________________________ . 
 

3 – DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: 
 

Favorecido:____________________________________________________________________________  
CPF/CNPJ:______________________________________________ 
BANCO: _____________  AGÊNCIA: _________      CONTA CORRENTE:___________________________ 
CONTA POUPANÇA: __________________ CIDADE:_____________________  
VALOR A SER PAGO COM A COTA DE CONSÓRCIO: R$ ____________________  Com correção  Sim (   )  Não (   ) 
Telefone de contato favorecido:  (        )_____________________________________________________ 
Telefone de contato consorciado:  (        )____________________________________________________ 
 
 

Atenção para os procedimentos abaixo: 
a) Se o recebedor do crédito, informado no item 3 acima tratar-se de pessoa diferente do proprietário do veículo 
mencionado no item 2, com a assinatura do presente o proprietário do veículo declara satisfeita sua obrigação, 
nada tendo a reclamar. 
b) Se o recebedor do crédito, informado no item 3 acima for o próprio consorciado, o proprietário do veículo 
declara ter recebido do consorciado o valor da venda, nada tendo a reclamar, dando plena geral e irrevogável 
quitação, autorizando nos termos do § 1º, do art. 10, da Circular n. 2.766/97; Parágrafo 1º, do art. 12, da Circular 
n. 3.432/09, ambas do Banco Central do Brasil, que o pagamento seja efetuado em conta corrente do 
consorciado. 
c) Na hipótese do consorciado optar pela utilização de parte do crédito para pagamento de despesas com 
transferência ou seguro do bem ora adquirido, compromete-se o consorciado em comprovar as despesas no 
prazo de 30 dias após alienação do bem no gravame. Findo este prazo sem que haja a comprovação, a 
administradora está autorizada a lançar o valor como antecipação de parcelas conforme prevê a legislação 
vigente. Informamos também que para o pagamento da despesa será exigido também à cópia do documento do 
veículo alienado ao consórcio (CRLV) para pagamento de crédito. 
 
________________________________, ____ de_________________ de 20 _____. 
 
 

_______________________________________________               ________________________________________ 
Consorciado      Proprietário do veículo conforme DUT/NOTA FISCAL: 
Nome:                        Nome: 
CPF/MF                                                                                                           CPF/MF  
(obrigatório reconhecimento firma por verdadeira/autentica)     (obrigatório reconhecimento firma por verdadeira/autentica) 
 
Obs.: Não será obrigatório o reconhecimento de firma desde que o pagamento do crédito seja diretamente ao proprietário 
anterior do veículo conforme Dut ou para Concessionária conforme Nota Fiscal. Exceto nos casos de cota quitada que será 
obrigatório o reconhecimento de firma por verdadeiro da assinatura do consorciado. 


