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TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GRUPO SOLIDÁRIO 
 
 

NOME DO GRUPO 
 

 

NOME DO TITULAR 
DO GRUPO 

 

 
1. Demais Componentes do Grupo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aos ________ dias do mês de ______________________ de ______________, às ___________ horas, na 

cidade de ______________________________________________________, os membros do grupo acima citado 

reuniram-se com o objetivo de constituir um GRUPO SOLIDÁRIO, dando garantia mútua no crédito adquirido e 

cumprir fielmente o compromisso assumido. Cada participante terá direito a um crédito, cujos valores podem ser 

diferenciados conforme necessidade e capacidade de endividamento do negócio, sendo que a diferença entre o 

maior e o menor valor do financiamento não poderá ultrapassar até 50% (cinquenta por cento). 

O crédito deverá ser utilizado conforme descrito no plano de negócio, onde não sendo utilizado para a 

finalidade descrita, fica impossibilitado a renovação do mesmo. 

Os prazos de amortização devem ser iguais para todos os membros do grupo. O coordenador do grupo 

receberá um boleto único, porém todos os participantes se dispõem a assumir o aval solidário. 

Os componentes do grupo só poderão renovar o seu crédito após a quitação total do financiamento 

anterior. Se houver atraso de pagamento de qualquer componente do grupo, os outros assumirão o debito e o limite 

do próximo empréstimo ficará comprometido. 

O grupo deverá reunir-se quando convocado pelo Analista ou Agente de Crédito da Desenvolve AL, sempre 

que houver necessidade. 

O coordenador do grupo terá as seguintes atribuições: 

a- Servir de elo de comunicação entre o grupo e a Desenvolve; 

b- Mobilizar o grupo para o cumprimento do aval solidário; 

c- Reunir o grupo sempre que houver necessidade de tomar decisões que afetem o grupo. 
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2. Questionário: 

a- Há quanto tempo se conhecem?  

________________________________________________________________________________ 

b- Cada componente sabe qual a atividade econômica desenvolvida por outro componente do grupo? 

_________________________________________________________________________________ 

c- Qual a proximidade de residência e de negócios? 

_________________________________________________________________________________ 

d- Disposição dos membros do grupo para o aval solidário? 

_________________________________________________________________________________ 

e- Finalidade do crédito para cada membro do grupo? 

_________________________________________________________________________________ 

f- Qual membro do grupo será nomeado como coordenador? 

_________________________________________________________________________________ 

3. Descrição da solicitação: 

a- Prazo de pagamento: ______________________ 
 

b- Data de pagamento: _______________________ 
 

c- O Titular do Grupo foi escolhido (a) por todos os membros em consenso. 
 
___________________________, _______ de ____________________ de ________________. 
 
Membros participantes do grupo: 
 
_________________________________________________                    
Nome do Cliente:                                                                              
CPF:                                                                                                               

 
__________________________________________________                   
Nome do Cliente:                                                                                       
CPF:                                                                                                               

 
__________________________________________________                                                                              
Nome do Cliente:           
CPF:               
 
_________________________________________________                    
Nome do Cliente:                                                                              
CPF:                                                                                                               
 
_________________________________________________                    
Nome do Cliente:                                                                              
CPF:                                                                                                                                                                                                     
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