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 Melhor do que tecer conceitos sobre o que seria o Consórcio é explicar como 

funciona, quais são seus objetivos e a quem se destina. Nossos artigos, sempre com uma 

abordagem jurídica, se preocupam em amparar o leitor com as melhores informações 

possíveis. 

Antes de começar a explicar seu funcionamento, ao menos um breve conceito é 

necessário a dar uma noção introdutória. Existem diversos tipos de consórcio, o 

consórcio para aquisição de bens duráveis, o consórcio de empresas, o consórcio de 

municípios ou órgãos públicos, o consórcio de investidores, e muitos outros. 

Em linhas gerais, Consórcio é a união de pessoas físicas e/ou jurídicas para 

alcançar objetivos comuns. A espécie de consórcio que estamos a tratar neste artigo é 

referente ao consórcio para aquisição de bens duráveis, onde vários consumidores se 

reúnem sob a administração de uma pessoa jurídica (Servopa, por exemplo) para se 

comprometer a pagar um valor mensal com o objetivo de adquirir algum bem (carro, 

moto, casa, trator, etc.). 

Se o interessado decidir economizar sozinho, terá de esperar até conseguir juntar 

todo o valor para depois comprar o que deseja. A vantagem do consórcio está no fato de 

que ao se reunir com outras pessoas, tem a chance de adquirir o bem almejado antes do 

tempo que seria necessário, através de sorteios ou contemplação por maior lance. 



 

Em contrapartida, o consorciado paga uma taxa de administração, um seguro, 

um percentual de fundo de reserva e demais taxas com boletos e afins. Portanto, embora 

essa modalidade não cobre juros, o interessado deve ficar atento no total do custo do 

consórcio que pretende entrar. 

Existem diferenças de uma administradora para outra, se o interessado não fizer 

uma pesquisa básica, o consórcio poderá custar a mesma coisa que um financiamento ou 

leasing, sendo que nesses o comprador adquire o bem de imediato e no consórcio 

dependerá de sorteio, lance ou aguardar o encerramento do grupo. 

O Sistema do Consórcio é extremamente inteligente e de criação eminentemente 

nacional, outros países do mundo copiaram nosso modelo. A viabilidade do Sistema é 

possível quando a quantidade de participantes do consórcio é suficiente para que a 

somatória de todos os pagamentos seja suficiente para comprar pelo menos um bem e 

sorteá-lo entre os participantes. O sistema de lances funciona da seguinte forma: A 

somatória de todos os lances tem de ser suficiente para adquirir mais um bem e entregá-

lo ao participante que pagou o maior lance. Todos aqueles que dão lances e não são 

contemplados (adquire o bem) tem o valor revertido na diminuição do prazo do 

consórcio. 

Muitas pessoas pensam que ao adquirir o bem via sorteio ou lance podem 

deixar de pagar os valores mensais. Isso é um engano de deve ser esclarecido: Tendo em 

mente que o consórcio para aquisição de bens duráveis é uma poupança antecipada que 

eventualmente permite ao “poupador” ter o bem antes de conseguir juntar todo o valor. 

Dessa forma, mesmo sendo contemplado, continua obrigado a pagar os valores 

mensais até o final do prazo (encerramento do grupo) com uma diferença para quem já 

deu ou foi contemplado através de lace, que tem o prazo diminuído. 



 

Quando o consorciado é contemplado, o bem lhe é entregue gravado com uma 

garantia de Alienação Fiduciária, a mesma utilizada nos financiamentos de veículos . A 

Alienação Fiduciária é a garantia dos demais participantes de que você continue 

pagando o consórcio para não haver desequilíbrio no sistema. Caso você deixe de pagar 

terá seu bem apreendido, correndo o risco de perder tudo se ocorrer grande depreciação 

do bem. 

Outra questão importante que deve ser levantada é sobre o que acontece se o 

consorciado, ainda não contemplado, resolve desistir do negócio? O melhor 

entendimento jurídico é no sentido de devolver-lhe os valores pagos descontado apenas 

as taxas e afins. São milhares de motivos e fundamentos jurídicos e até matemático-

financeiros para a devolução imediata dos valores ao desistente. Ocorre simplesmente 

TODAS as administradoras estabelecerem uma cláusula contratual que obriga o 

desistente a esperar até o final do grupo, podendo demorar até 10 anos, por exemplo, 

para ter de volta seu próprio capital sem juros ou correção monetária. 

Por óbvio, esse baixo tipo de cláusula é extremamente nula, devendo a pessoa 

lesada procurar seu advogado para requerer judicialmente da devolução dos valores em 

sede liminar. Tendo em vista melhor aprofundarmo-nos no assunto, elaboramos um 

artigo específico sobre o tema que pode ser acessado em Produção Textual. 

ATENÇÃO, não é apenas a pesquisa de custos que o interessado deve fazer 

antes entrar num consórcio. Para determinada empresa ser autorizada a funcionar, deve 

possuir várias exigências estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, a administradora 

do consórcio deve ser equivalente a uma instituição financeira. Clicando aqui e aqui, 

você pode acessar a lista de todas as administradoras autorizadas pelo Banco Central e a 

partir daí iniciar sua pesquisa básica dos custos. 



 

Após ter as informações suficientes, já é possível acessar nossa calculadora que 

compara o Financiamento com o Consórcio e responde qual lhe custará mais barato. 

Caso a opção do consórcio escolhido seja mais onerosa que um financiamento, o 

interessado deve refazer sua busca por melhores administradoras ou contratar um 

financiamento. 

 


