
A  BrQualy  Administradora  de  Cons6rcios  Ltda.,  inscrita  no  CNPJ  n.  45.713.971/0001-17,  com  sede  na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.1041, Pinheiros, municipio de S5o Jos6 do Rio Preto,

estado  de  Sao  Paulo,  prezando  pela  transparencia  e  seguran¢a  de  seus  neg6cios  e  clientes,  institui  o

presente  Termo  de  Condis6es  Gerais  -   Contrato  e  Alienacao  Fiduciaria  em  Garantia,  que  regulars  de
maneira geral as rela€6es comerciais mantidas com seus clientes, documento esse devidamente registrado
no Oficial  de  Registro de Titulos e  Documentos e Civil  de  Pessoa Juridica  de Sao Jos6 do  Rio  Preto,  Estado
de  Sao  Paulo,  que  sera  complementado  pelo  Termo  de  Condic6es  Especificas  -Contrato  de  Alienac5o
Fiduci5ria  em  Garantia  que  sera  devidamente  assinado  pelo  Consorciado/  Devedor Alienante  e  Devedor
Solid5rio, quando aplic5vel, aceitando integralmente as disposig5es constantes em ambos os documentos.

Clausula Primeira. Em virtude da aquisicao pretendida e da  libera¢5o do cr6dito formalizada,  nos termos do
Contrato de Participacao em Grupo de Cons6rcio firmado entre as Partes, o Consorciado/Devedor Alienante
transfere  a  Administradora/Credora  Fiduciaria,  como  forma  de  garantia,  o  domi'nio  resolulvel  e  a  posse
indireta do bern descrito no Quadro lv, do Termo  de Condic6es Especificas -Contrato de Alienac5o Fiduci5ria
em Garantia.

Pardgrafo   Primeiro.    Inobstante   transferido   o   dominio   resoldvel   e   a    posse   indireta,   permanece   o
Consorciado/Devedor Alienante  com  a  posse  direta  e  o  uso  do  bern  descrito,  os  quais  sao  exercidos  em
nome da Administradora/Credora Fiduciaria.

Par5grafo Segundo. 0 Consorciado/Devedor Alienante autoriza que a Administradora/Credora  Fiduciaria
realize a insergao de gravame bern descrito no Quadro  lv, do Termo de Condic6es Especificas -Contrato de
Aliena¢ao  Fiduciaria  em Garantia,  ciente de que,  somente ap6s satisfeitas esta e as demais as exigencias da
Administradora/Credora  Fiduciaria,  tais  como,  mas  nao  limitadas  ao  documento  fiscal  do  bern  adquirido

(Nota  Fiscal  e/ou  Certificado de  Registro do Veiculo -CRV),  liquidac5o de eventuais  pendencias financeiras
de  do  contrato  e  a  apresentacao  do  documento  do  bern  com  a  anota¢ao  aliena€ao  a  administradora

pagamento de eventual taxa de, esta  realizara a libera¢ao do cr6dito disponivel.

Par5grafo Terceiro.  As  partes  reconhecem  expressamente  que  o  presente  instrumento  i titulo  habil  para

promover  a  anotag5o  do  gravame  da  alienae5o  fiduci5ria   no  certificado  de  registro  do  bern,  perante  a
reparti¢5o  competente  para  o  seu  licenciamento  (Departamento  de Transito),  se  a caso,  ficando todas as
despesas, taxas, e outros, as expensas do Consorciado/Devedor Alienante.

Paragrafo Quarto. 0 Consorciado/Devedor Alienante declara estar ciente de que, a partir da assinatura do
Termo de Condic6es Especificas -Contrato de Aliena¢ao Fiduciaria, est5 im pedido de qualquer transferencia,
transacao, alienagao ou constituicao de Gnus em favor de terceiros, ate a quitacao integral da obrigac5o ora
assumida.

C15usula  Terceira.  0  Consorciado/Devedor  Alienante  confessa  ser  devedor  da  Administradora/Credora
Fiduciaria  da  importancia  total  descrita  no  Quadro  11,  do  Termo  de  Condic6es  Especificas  -  Contrato  de
Aliena¢ao  Fiduciaria,  que  devera  ser  paga  nas  parcelas  vincendas  acrescidas  de  Taxa  de  Administra¢5o,

Seguro   e   Fundo   Reserva   (se   houver),   parcelas  estas  sujeitas  cada   uma   a   reajustes,   prazo   e   local   de

pagamentos   convencionados   no   Contrato   de   Participacao   ja   referido,   que   desta   forma   estabelece
consequentemente a forma de corre¢ao do d6bito ora cohfessado.

Paragrafo  Primeiro.  0  pagamento  de  uma  ou  mais  parcelas  da  divida  nao  importa  em  correspondente
exonerac5o parcial da garantia, que permanecera  integra ate a liquida¢ao total da divida.

Par5grafo Segundo. Caso o Consorciado/Devedor Alienante nao aceite a contrata€5o do Seguro Prestamista
os  termos  oferecidos  quando  da  utiliza¢5o  do  cr6dito  disponivel,  obriga-se  a  manter,  as  suas  expensas,
evidamente segurado em seguradora de sua livre escolha, contra os riscos inerentes a sua  natureza ou ao
eu  uso, inclusive contra terceiros, o bern alienado fiduciariamente, observando-se que, obrigatoriamente, a
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Administradora/Credora  Fiduciaria  devera  figurar  como  beneficiario  da  indeniza¢ao  do  seguro  do  bern
alienado, sob pena de caracterizacao de infra¢ao contratual.

Clausula  Quarta.  O(s)  Devedor(es)  Solidario(s),  responde(in)  integralmente,  sem  ressalvas,  por todas  as
obriga¢6es  assumidas  pelos  Consorciado/Devedor Alienante,  inclusive  aquelas  previstas  na  Contrato  de
Participa¢ao em Grupo de Cons6rcio,  do  Regulamento Geral  para  Constituicao e Funcionamento de Grupos
deCons6rciosequalqueroutrodocumentovinculadoaCota,desdei.amanifestandoexpressacienciaquanto
a seus termos. O(s) Devedor(es) Solidario(s) que se compromete(in) a quitar a divida neste instrumento, nos
termos   previstos   no   Contrato  de   Participacao   em   Cons6rcio,   o   qual   declara(in)  ter   pleno   e   absoluto
conhecimento.  A  responsabilidade  do(s)  Devedor(es)  Solid5rio(s)  permanece  higida  ainda  que  venha  ser
efetivada  a   busca  e  apreensao  do   bern  objeto  da  garantia,   respondendo  nesta   hip6tese,   pelo  debito
remanescente.

Clausula Quinta. Se o Consorciado/Devedor Alienante ou Devedor(es) Solid5rio(s) nao pagarem no prazo e
formas convencionadas quaisquer d€bitos previstos no Contrato de  Participacao em Grupo de Cons6rcio, a
di'vida     considera-se     a     integralmente    vencida,     inclusive     as     parcelas     vincendas;     caso     venha     a
Administradora/Credora Fiduci5ria a promover o recebimento das parcelas em atraso tal circunstancia nao
importa em  rentlncia ao seu direito de execu¢ao imediata.

Pardgrafo Primeiro.  Em  havendo  inadimplencia  quanto aos termos pactuados, e em  havendo necessidade
de  se  adotar  medidas judiciais  para  o  seu  efetivo  cumprimento,  as  partes  concordam  em  adotar  o  rito

processual especial,  previsto  no  Decreto-lei  ng 911,  de 01/10/1969, com  as alterac6es  introduzidas pela  Lei
n9  10.931,  de 02/08/2004,  salvo  se  a Administradora/Credora  Fiduciaria,  a  seu  criterio,  optar por adotar
outra(s) medida(s) judicial(is),  inclusive, execugao, hip6tese que nao exonera a garantia ora constituida.

Par5grafo Segundo. Caso ocorra a hip6tese prevista  no caput podera a Administradora/Credora Fiduciaria

promover a competente agao de busca e apreensao do bern descrito no Quadro Ill, do Termo de Condic6es
Especi'ficas  -  Contrato  de  Alienaeao  Fiduciaria,  ou  qualquer  outra  medida  judicial  pertinente  contra  os
devedores, efetuando a apreensao do bern, e se apreendido for, aplicando o produto obtido, no pagamento
do seu cr6dito apurado nos termos do contrato de participacao, inclusive despesas decorrentes da cobran€a
devolvendo ao Consorciado/Devedor Alienante eventual saldo verificado em seu favor.

Paragrafo Terceiro. Aplicando o  produto da venda  no  pagamento dos valores em  aberto, e  remanescendo
ainda d6bito do Consorciado/Devedor Alienante para com a Administradora/Credora Fiduciaria, continuara
o  mesmo pessoalmente obrigado a  pagar o saldo devedor entao apurado, juntamente com  o  Devedor(es)
solidario(s).

Par5grafo Quarto. Considera-se ainda vencida antecipadamente a divida, independentemente de qualquer
notifica¢ao I.udicial ou  extrajudicial,  para efeito de ser exigida de  imediato em  sua totalidade, todos os seus
acess6rios,  por quaisquer   dos  motivos  previstos em  lei,  e  ainda,  na ocorrencia  de  quaisquer das  seguintes
hip6teses:

i)       Atraso   de   30   (trinta)   dias   ou   mais   no   pagamento   do   valor   ajustado   neste

instrumento;
ii)      Descumprjmento  de  qualquer das  obrjga€6es  estjpuladas  neste  jnstrumento e das
normas que lhe sao aplicaveis;
iii)     Qualquer      fato      ou       informa¢6es       que       cheguem       a       conhecimento      da
Administradora/Credora Fiduciaria, que possam Vir a lhe trazer indi'cios ou provas de que
a  obriga¢ao  podera  n5o ser cumprida  em  6poca  pr6pria  ou  ainda  qualquer ato que  leve
ou possa levar a insolvencia o Consorciado/Devedor Alienarite.
iv)     Deteriorando-se ou depreciando-se o bern descrito, desfalcar a garantia e o devedor
alienante,  regularmente intimado,  nao a  refor¢ar;
v)      Seperecerobem;
vi)     Se o consorciado/Devedor Alienante cair em insolvencia ou falir;
vii)    Se desapropriado o  bern, o  Consorciado/Devedor Alienante  nao depositar a  parte
do   preeo   que   for   necess5rio   para   pagamento   integral   da   Administradora/Credora
Fiduciaria.
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C15usula Sexta. 0 Consorciado/Devedor Alienante,  nos termos da  Lei, fica  investido das responsabilidades
de  deposit5rio  fiel  do  bern  descrito,  devendo  empregar  na  conserva¢ao  do  mesmo  identico  cuidado  que
empregaria  se  o  mesmo  lhe  pertencesse,  obrigando-se  a  pagar todos  os tributos,  inclusive  lpvA  (lmposto
sobre a Propriedade de Veieulos Automotores), taxa de licenciamento, seguro obrigat6rio (DPVAT), encargos,
multas e demais despesas que incidam ou venham  a  incidir, direta ou  indiretamente, sobre a  bern entregue
em garantia, por conta de seu uso, sob pena de vencimento antecipado de suas obrigac6es e ainda, sob pena
de ser declarado deposit5rio infiel, sujeito,  portanto, as penalidades previstas pelos artigos 902 §  19, e 904 §
dnico, todos do c6digo de Processo Civil.

Paragrafo lJnico. Se o Consorciado/Devedor Alienante vender ou der em garantia o bern ora alienado, ficara
sujeito as  penas previstas no § 29 do artigo  171, do C6digo  Penal,  para o crime de estelionato,  sem  prejuizo
da  penalidade prevista  no Caput.

Clausula S6tima. 0 Consorciado/Devedor Alienante autoriza a instala¢ao de equipamento de localiza¢ao no
bern entregue como garantia, bern como os que venham ser constituidos como garantia na cota de cons6rcio
do grupo descrito  no Quadro  11,  com o objetivo de  promover a  reducao dos riscos  inerentes a  prote¢ao da
respectiva   garantia,   sempre   e  quando  a  Administradora/Credora   Fiduci5ria  julgar  conveniente   a   sua
colocacao.

Parfgrafo Primeiro. 0 Consorciado/Devedor Alienante declara ciencia de que o equipamento de localizacao
nao  garante,  previne,  atenua  ou  mesmo  poder5  ser  interpretado  como  garantia  de  indeniza€ao  contra
ocorrencia  de  furtos,  roubos,  acidentes  e  sinistros  de  qualquer  natureza,  envolvendo  o  bern  dado  em

garantia, cargas, outros bens e interesses de terceiros.

Paragrafo Segundo. 0 Consorciado/Devedor Alienante auto,riza, em caso de inadimplencia contratual, que
a Administradora/Credora Fiduciaria solicite diretamente ao respons5vel pelo equipamento de localizac5o
a  sua  ativa€ao,  bern ainda,  que  lhe  forneea  as  informac6es  e  acesse  aos  dados  referentes  a  localizacao  do
bern,  com  o fim de sua  recuperac5o,  inclusive  na  posse de terceiros, sendo desnecessario  nova autoriza€ao
ou sua ratificacao pelo Consorciado/Devedor Alienante.

Par5grafo Terceiro. Os dados referentes a localizacao do bern nao ser5o utilizadas para nenhum outro fim a
nao ser os previstos neste documento e demais instrumentos relacionados a cota de cons6rcio, nao podendo
ser interpretado ou mesmo configurando prestac5o de servicos de rastreamento e monitoramento do bern,
bern ainda, qualquer responsabilidade da Administradora/Credora Fiduci5ria.

C15usula Oitava. Sistema de lnforma€5es de Crfedito -SCR: a finalidade do SCR 6 prover o Banco Central do
Brasil  de  informa¢6es  sobre  operac6es  de  cr6dito  para  supervis5o  do  risco  de  cr€dito  e  intercambio  de
informag6es entre instituic6es financeiras.

Paragrafo Primeiro. 0 Consorciado/Devedor Alienante autoriza  a Administradora/Credora  Fiduciaria e as
sociedades  sob  controle  direto  ou  indireto  do  Grupo  Econ6mico  da  Administradoi.a/Credoi.a  Fiduci5ria,  a

qualquer tempo, mesmo ap6s a extin¢5o desta operacao, a: a) trocar entre si informa€6es suas constantes
do cadastro de  referidas empresas;  b) fornecer ao  Banco Central,  para  integrar o SCR,  informa¢6es sobre o
montante de suas dividas a veneer e vencidas,  inclusive as em atraso e as opera¢6es baixadas com  prej.uizo,
bern como o valor das coobriga€5es assumidas pelo Consorciado/Devedor Alienante e das garantias por ele

prestadas,    e    c)    consultar    o    SCR    sobre    eventuais    informac6es    nele    existentes    com    relacao    ao
Consorciado/Devedor Alienante.

aragrafo Segundo.  0  Consorciado/Devedor Alienante  declara  que  esta  ciente  de  que  a  consulta  ao SCR
epende  da  autorizag5o  pr6via  e  que  eventual  consulta  anterior,  para  fins desta  contratacao,  foi  realizada
ob autoriza¢ao, ainda  que verbal.

ar5grafo Terceiro.  0  Consorciado/Devedor Alienante declara  que est5  ciente de  que  pode ter acesso,  a
ualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios colocados a sua disposi¢ao pelo  Banco Central e, em caso de
ivergencia   nos  dados  do  SCR  fornecidos  pela  Administradora/Credora   Fiduci5ria   e/ou   sociedade  sob
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controle direto ou indireto do Grupo Econ6mico da Administradora/Credora Fiduci5ria, podera solicitar sua
correcao,   exclusao   ou   registro   de   anotacao   complementar,   inclusive   de   medidas  judiciais,   mediante
solicitacao escrita e fundamentada a Administradora/Credora Fiduci5ria.

Clausula   Nana.   Nos   termos   do   inciso   Ill,   do   Artigo   784,   do   C6digo   de   Processo   Civil,   reconhece   o
Consorciado/Devedor Alienante  que  este  termo,  configura  titulo  executivo  extrajudicial,  l`quido,  certo  e
exigivel,  passi'vel de sustentar execusao judicial.

Clausula  D6cima.  Por  este  instrumento  se  obriga  nao  apenas  o  Consorciado/Devedor  Alienante,  mas
tamb6m seus sucessores ou  herdeiros, os quais estao obrigados a cumpri-lo integralmente.

Par5grafo Onico.  Este instrumento, assim como o Termo de Condi€6es Especificas -Contrato de Alienacao
Fiduciaria,  reveste-se  das  clausulas  de  irrevogabilidade  e  irretratabilidade,  pelo  que  se  obrigam  as  partes

contratantes,  par si,  seus  herdeiros  ou  sucessores,  a  bern  e  fielmente  cumpri-lo,  como  nele  se  cont6m  e
declara.

Clausula D6cima Primeira. A omissao ou tolerancia das partes, em exigir o estrito cumprimento dos termos
e condic6es deste contrato, nao constituir5 novacao ou rentlncia, nem afetara os seus direitos, que poderao
ser exercidos a qualquer tempo.

Clausula  D6cima  Segunda.  Na  hip6tese  de  qualquer  cl5usula,  termo  ou  disposi¢ao  deste  instrumento  ser
declarada  nula  ou  inexequivel,  tal  nulidade  ou  inexequibilidade  nao  afetara  quaisquer  outras  cl5usulas,
termos ou disposi¢6es deste contrato, as quais permanecerao em pleno vigor.

Clausula   D6cima   Terceira.   As   partes   declaram   que   aceitam   como   validos   os   documentos   e   demais
instrumentos que comp6e a presente relacao, quando firmadas entre as Partes em formato eletr6nico, sobre
o qual,  as  Partes  reconhecem  a veracidade,  autenticidade,  integridade, validade  e efic5cia,  nos termos  do
art. 219 do C6digo Civil  Brasileiro, ainda  que sej.am certificados eletr6nicos nao emitidos pela  lcp-Brasil,  nos
termos do art.10,  § 29,  da  Medida  Provis6ria  n9 2.200-2,  de 24 de agosto de  2001  ("MP  ng 2.200-2"),  al6m
de  expressamente  anufrem,   autorizarem,   aceitarem   e   reconhecerem   como  valida   qualquer  forma   de
comprovagao  de autoria das  Partes signatarias deste Contrato  por meio de certificados eletr6nicos, sendo
certo que quaisquer tipos de certificados ou comprovacao sera suficiente para a veracidade, autenticidade,
integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos, e a respectiva vinculac5o das Partes.

C15usula D6cima Quarta. As partes contratantes elegem o foro da comarca de S5o Jos6 do Rio Preto, Estado
de Sao Paulo, para serem dirimidas eventuais ddvidas deste contrato, onde igualmente devera ser registrado
no Cart6rio de Titulos e Documentos.

As  partes  reconhecem   a  integridade,  autenticidade,  validade  I.uridica  e  o  nao  repLldio  deste  Termo  de
Condi¢6es Gerais.
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