
                    Pelo presente instrumento particular de fiança o FIADOR,  
NOME: ___________________________________________________________________________________,DATA/NASCIMENTO_________________, 
NACIONALIDADE:___________________________________,ESTADO CIVIL:_____________________, PROFISSÃO: _________________________, 
C.I.:________________________,CPF: ___________________________, RESIDÊNCIA: _____________________________________________________,  
N.º_______________________, APARTº.__________________________, TELEFONE:__________________________,CEP:________________________,  
BAIRRO:_____________________________________, CIDADE _____________________________________________________, ESTADO: ________, 
E-MAIL: ______________________________________________________, SITE: ___________________________________________________________ 
e o CÔNJUGE E FIADOR, NOME: _____________________________________________________________, DATA NASCIMENTO: ______________, 
NACIONALIDADE:___________________________________,ESTADO CIVIL: _____________________, PROFISSÃO: _________________________, 
C.I.:________________________,CPF:___________________________, RESIDÊNCIA: _____________________________________________________,  
N.º_______________________, APARTº. __________________________, TELEFONE: ________________________________, CEP:________________,  
BAIRRO:_____________________________________, CIDADE __________________________________________________, ESTADO: ____________,  
E-MAIL:______________________________________________________, SITE: __________________________________________________________ e 

o In fine assinados, assume(m), na melhor forma de direito, total responsabilidade como FIADOR(ES) e principal(is) pagador(es) das obrigações 
assumidas pelo afiançado a seguir qualificado. Ficando esclarecido e acertado que, ao firmarem o presente instrumento, o FIADOR e o  CÔNJUGE  
E FIADOR acima qualificados, o fazem na condição de anuentes recíprocos, concedendo outorga uxória um ao outro, nos termos do art. 1.647, do 
Código Civil e também como FIADORES e principais pagadores das obrigações assumidas pelo AFIANÇADO: 

AFIANÇADO, NOME: _______________________________________________________________________, DATA NASCIMENTO: ______________, 
NACIONALIDADE: ___________________________________, ESTADO CIVIL: _____________________, PROFISSÃO: ________________________, 
C.I.:________________________, CPF: ___________________________, RESIDÊNCIA: ____________________________________________________,  
N.º_______________________, APARTº. __________________________, TELEFONE: ____________________________,CEP:_____________________,  
BAIRRO:_____________________________________, CIDADE _____________________________________________________, ESTADO: _________,  
E-MAIL:______________________________________________________, SITE: ___________________________________________________________, 
com a credora a seguir qualificada: 

CREDORA, RAZÃO SOCIAL: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ: 04.124.922/0001-61, sediada à Av. 
Amazonas, 126, Centro, Belo Horizonte/MG, Cep: 30180 001 - Fones: (31) 3036-1666, FAX: (31) 3036-1650,  obrigações estas provenientes da 
participação do AFIANÇADO no grupo de consórcio denominado ___________, cota __________, administrado pela CREDORA, tudo conforme 
CONTRATO DE ADESÃO firmado pelo AFIANÇADO em ________________, cujas cláusulas e regulamento declaram conhecer e concordar, 
ficando a estes instrumentos vinculado, como se aqui transcrito fossem.  
A presente FIANÇA engloba todas as obrigações assumidas pelo AFIANÇADO, inclusive, juros, rateios, diferenças de mensalidades, taxas adjetas e 
acessórias da dívida principal e poderá ser exigida a qualquer momento a partir do dia em que o AFIANÇADO inadimplir quaisquer das suas 
obrigações, independentemente de aviso, demora na cobrança do débito ou execução das garantias por ele ofertadas, considerando-se a dívida, líquida 
e certa para efeito da propositura da Ação Executiva do débito do AFIANÇADO, demonstrado por extrato de conta corrente extraído pela 
CREDORA, na qualidade de administradora do citado grupo de consórcio. 
Fica, também, fazendo parte integrante deste instrumento, como se nele transcrito fosse, uma vez que o (os) FIADOR(ES) declara(m) conhecer e 
concordar com todas as suas cláusulas e condições o CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, firmado em 
___________________ referente ao recebimento, pelo AFIANÇADO, do seguinte bem: 
ESPÉCIE:______________,MARCA: ______________MODELO: _____________________,COR: _________________,ANO: _______, 
ANO MODELO__________, PLACA: ___________CHASSI:____________________CÓDIGO RENAVAM: _______________________ 
ESPÉCIE:______________,MARCA: ______________MODELO: _____________________,COR: _________________,ANO: _______, 
ANO MODELO__________,PLACA:___________CHASSI:____________________CÓDIGO RENAVAM:________________________ 
 A presente FIANÇA perdurará até o final do pagamento de todas as obrigações principais e acessórias do AFIANÇADO, constante na legislação do 
sistema de consórcio, no CONTRATO DE ADESÃO e no CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA firmados e a ela 
obrigam-se as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Comprometendo-se, desta forma, o (os) FIADOR(ES), por seus bens e haveres, a 
tornar(em) esta FIANÇA firme e válida a todo tempo. 
O(s) FIADOR(ES) renuncia(m) expressamente ao benefício de ordem de execução, previsto nos arts. 827 e 828, do Código Civil e às vantagens 
decorrentes dos artigos 835 a 839, inclusive ao direito de exonerar-se da presente fiança, conforme prevista no art. 835, do referido diploma legal, 
bem como ao direito de pagar a dívida e de se sub-rogarem  no crédito e nas garantias constituídas pelo AFIANÇADO,  previsto no art. 6º, do 
Decreto-Lei,  n.º 911/69. 
Elegem as partes, o foro da Comarca na qual for constituído o grupo, como competente para dirimir eventuais controvérsias jurídicas oriundas da 
presente FIANÇA, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilégio que seja. 
E, por estarem assim justas e contratadas, na melhor forma de direito, a partes firmam o presente instrumento, para um só efeito, conjuntamente com 
as 02 (duas) testemunhas seguintes: 

Belo Horizonte, _____________ de _____________________________ de ____________. 
 

________________________________________________________________             _________________________________________________________ 
                     ASSINATURA DO FIADOR                                                                                         ASSINATURA DO CÔNJUGE E FIADOR 

 

_____________________________________________________________                    ________________________________________________________ 
                       ASSINATURA DO AFIANÇADO                                MULTIMARCAS ADM. CONSÓRCIOS LTDA 

TESTEMUNHAS: 
Nome:  
CPF:  
Endereço: 
_____________________________________________________________ 

Assinatura 

Nome:  
CPF:  
Endereço:  
________________________________________________________________ 

Assinatura 
 


