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PROSPECTO RESUMIDO DA DISTRIBUIÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO “HOTEL CONTEMPORÂNEO”,  

 

OFERTADO POR  

 

SPCIA 01 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 

CNPJ nº 16.588.973/0001-23 

Rua Doutor José Inocêncio de Campos, 153, 7º andar, Cambuí 

Campinas/SP 

 

E 

 

ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

CNPJ nº 43.649.359/0001-05 

Avenida Dr. Moraes Salles, 711, 7º andar, sala 3, Centro  

Campinas/SP 

 

 

Sumário dos Termos e Condições 

 

• Ofertantes SPCIA 01 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade limitada, 

com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Doutor José 

Inocêncio de Campos, 153, 7º andar, Cambuí, inscrita no CNPJ sob o nº 

16.588.973/0001-23, na qualidade de construtora e incorporadora 

(“Incorporadora”); e 

 

ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., 

sociedade limitada com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 

na Avenida Dr. Moraes Salles, 711, 7º andar, sala 3, Centro, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 43.649.359/0001-05 (“Sócia Ostensiva” e, em conjunto 

com a Incorporadora, as “Ofertantes”). 

 

A Sócia Ostensiva é uma empresa da rede hoteleira Grupo Royal Palm Hotels 

& Resorts, devidamente descrito no quadro “Grupo Royal Palm Hotels & 

Resorts” abaixo. 

• Espécie Aquisição de unidades imobiliárias e adesão em sociedade em conta de 

participação no empreendimento imobiliário “HOTEL CONTEMPORÂNEO”, 

com as seguintes características: 310 (trezentas e dez) unidades autônomas 

hoteleiras (“Unidades Imobiliárias”) e Áreas Comuns, conforme incorporação 

registrada sob R.04, na matrícula nº 207.603 do 3º Ofício de Registro de 

Imóveis da Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, em 18 de agosto de 

2014, e que será erigido na Avenida Royal Palm Plaza, nº 180, bairro Jardim 
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do Lago – Cont, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, destinado a 

fins exclusivamente hoteleiros (“Empreendimento”), cumulado com eventuais 

receitas derivadas dos Contratos de de Locação e de Constituição de 

Sociedade  em Conta de Participação, conforme descrito abaixo (“Oferta”). 

• Descrição do 

Empreendimento 

O HOTEL CONTEMPORÂNEO, categoria Chic & Basic, teve sua obra 

finalizada em 27 de dezembro de 2018 e em 30 de dezembro de 2018 deu 

início de sua pré-operação hoteleira A Fase Operacional teve início em 10 de 

janeiro de 2019 e sua Data de Lançamento é de 12 de janeiro de 2019. O 

hotel é operado pelo Grupo Royal Palm Hotels & Resorts e tem como Asset 

Manager a empresa Jones Lang Lassale Hotel S.A., com 310 (trezentas e 

dez) unidades hoteleiras de 19,35m² à 27,77m² de área privativa distribuídas 

em 6 (seis) pavimentos tipos. O hotel também conta com um restaurante de 

250 (duzentos e cinquenta) lugares. 

• Regime Jurídico 

 

Incorporação imobiliária, nos termos: (i) da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro 

de 1964, conforme alterada (“Lei de Incorporação Imobiliária”); (ii) da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, (“Código Civil”); (iii) da Lei nº 6.530, de 12 

de maio de 1978, conforme alterada; e (iv) da Lei nº 10.931, de 2 de agosto 

de 2004, conforme alterada (“Lei 10.931”). 

  

Adicionalmente, o investimento no Empreendimento é regido pela Lei nº 

6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e pelos seguintes 

instrumentos contratuais, anexos ao presente como Anexo I: (i) Memorial de 

Incorporação registrado sob R.04, na matrícula nº 207.603 do 3º Ofício de 

Registro de Imóveis da Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, em 18 de 

agosto de 2014, conforme Certidão de Inteiro Teor anexa (“Memorial de 

Incorporação”) e o Certificado de Conclusão de Obra (“Certificado de 

Conclusão de Obra”); (ii) Contrato de Compromisso de Venda e Compra de 

Unidade Autônoma e Outros Pactos - “Royal Campinas Norte”  (“Promessa 

de Compra e Venda”); (iii) Convenção de Condomínio do “Royal Campinas 

Norte” (“Convenção de Condomínio”); (iv) Contrato de Constituição de 

Sociedade em Conta de Participação – Hotel Contemporâneo, conforme 

aditado (“Contrato de Constituição de SCP”); (v) Termo de Adesão ao 

Contrato de Constituição de SCP (“Termo de Adesão”); (vi) Contrato de 

Locação (“Contrato de Locação”); (vii) contrato de administração, conforme 

aditado(“Contrato de Administração”); e (viii) contrato de prestação de 

serviços, conforme aditado (“Contrato de Prestação de Serviços”) (sendo que 

o Memorial de Incorporação, a Promessa de Compra e Venda, a Convenção 

de Condomínio, o Contrato de Constituição de SCP, o Termo de Adesão, o 

Contrato de Locação, o Contrato de Administração e o Contrato de Prestação 

de Serviços são denominados, em conjunto, “Contratos do 

Empreendimento”). 

• Quantidade de Foram ofertadas 310 (trezentas e dez) Unidades Imobiliárias, das quais 288 
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Unidades 

Imobiliárias 

ofertadas 

(duzentas e oitenta e oito) foram vendidas, conforme descrito a seguir: 

 

• 51 (cinquenta e uma) unidades de 19,50m²; 

 

• 208 (duzentas e oito) unidades de 19,75m²; 

 

• 18 (dezoito) unidades de 20,15m ²; 

 

• 9 (nove) unidades de 22,75m²; 

 

• 1 (uma) unidade de 24,30m²; 

 

• 1 (uma) unidade de 27,77m². 

 

Ainda estão disponívels para a venda 22 (vinte e duas) unidades, conforme 

descritno no Anexo V – Unidades Autônomas disponíveis para a venda. 

• Pontos Principais 

do Contrato de 

Constituição de 

SCP e do Contrato 

de Locação 

1. Os proprietários e titulares de direitos aquisitivos sobre as Unidades 

Imobiliárias deverão aderir ao Contrato de Constituição de SCP e, de forma 

acessória, ao Contrato de Locação. Tanto o Contrato de Constituição de SCP 

quanto o Contrato de Locação serão firmados com a Sócia Ostensiva da 

Sociedade em Conta de Participação criada pelo Contrato de Constituição de 

SCP (“SCP”). 

 

2. Nos termos do Contrato de Locação, os Proprietários alugam as 

Unidades Imobiliárias à Sócia Ostensiva, mediante a transferência de posse, 

para que esta promova a exploração hoteleira do Empreendimento durante o 

prazo de vigência da SCP. 

 

3. Pela locação das Unidades Imobiliárias, os Proprietários têm direito ao 

recebimento de um valor referente ao aluguel anual fixo, conforme exposto no 

item 4 do quadro “Remuneração dos Proprietários das Unidades Imobiliárias”.  

 

4. A extinção do Contrato de Constituição de SCP, por qualquer motivo, 

com a liquidação da SCP, ensejará a devolução das Unidades Imobiliárias 

aos membros do conselho fiscal da SCP (“Conselho Fiscal”), nos termos da 

Cláusula 18.1. (f) do Contrato de Constituição de SCP.  

 

5. A SCP terá vigência de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses contados da 

data de abertura do Empreendimento. 

• SPCIA 01 – 

Empreendimento 

Imobiliário Ltda. 

A SPCIA 01 – Empreendimento Imobiliário Ltda. é uma sociedade de 

propósito específico criada pela Odebrecht Realizações Imobiliárias e 

Participações S.A. para realizar a incorporação do Empreendimento.  
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A Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A. é uma sociedade 

anônima que desenvolve empreendimentos residenciais, corporativos, 

comerciais e turísticos para média e média-alta renda em todo o Brasil.  

 

A empresa apóia-se em valores que asseguram a satisfação dos clientes: o 

compromisso com a qualidade e sustentabilidade, o envolvimento de uma 

mesma equipe em todas as etapas do empreendimento – da concepção à 

execução, a seletividade na escolha do melhor terreno e produto e uma 

garantia que nenhuma outra empresa imobiliária pode oferecer, a da marca 

Odebrecht, organização de negócios diversificados e cultura sólida, com 70 

anos de experiência e mais de 180 mil integrantes atuando em mais de 20 

países. 

 

• Representação 

dos Proprietários 

perante a Sócia 

Ostensiva na SCP 

Asset Manager: 

 

1. Dentre as obrigações do condomínio dos Proprietários, que representa 

os interesses individuais homogêneos do Empreendimento e dos respectivos 

Proprietários deste (“Condomínio”), está o dever de contratar e manter 

sempre contratado durante o Prazo Inicial, conforme definido no Contrato de 

Administração, e suas eventuais renovações, um Asset Manager que, em 

razão de seus conhecimentos hoteleiros, prestará assessoria ao Corpo 

Diretivo do Empreendimento, conforme definido na Convenção de 

Condomínio, e aos Proprietários, permitindo que estes interajam com a Sócia 

Ostensiva, inclusive fiscalizando as atividades por ela desenvolvidas no 

âmbito do Empreendimento; 

 

2. O Asset Manager: (i) deverá ter comprovada experiência no mercado 

hoteleiro e não ter ou tenha tido nos 2 (dois) anos que antecederam a 

contratação qualquer demanda contra a Sócia Ostensiva; (ii) não deverá 

praticar atos que induzam à concorrência desleal; e, (iii) não deverá participar 

de empresas que sejam concorrentes da Sócia Ostensiva. Ademais, a 

definição da pessoa física ou jurídica que assumirá a função de Asset 

Manager deverá contar com a necessária concordância da Sócia Ostensiva, 

a qual somente poderá recusar a indicação, por justo motivo; 

 

3. O Asset Manager, para o desempenho de suas funções, deverá receber 

os necessários poderes do Empreendimento, representando os interesses 

individuais homogêneos dos Proprietários, para atuar como representante 

destes em face da Sócia Ostensiva, nos termos dos artigos 653 e seguintes 

do Código Civil, sendo o Asset Manager o único com quem a Sócia Ostensiva 

tratará diretamente após o início da fase operacional do Empreendimento; e 
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4. Findo ou rescindido o contrato celebrado com o Asset Manager, o 

Condomínio deverá imediata e obrigatoriamente promover a contratação de 

outro Asset Manager, sob pena de, em não o fazendo, o Contrato de 

Adminsitração e o Contrato de Consituição de SCP poderem ser rescindido 

pela Sócia Ostensiva, com a aplicação das penalidades nele impostas. 

 

Conselho Fiscal 

 

1. O Conselho Fiscal será formado por, pelo menos 3 (três) dentre os 

Proprietários, na condição de sócios participantes da SCP; 

 

2. As atribuições do Conselho Fiscal, elencadas na Cláusula 13.3. do 

Contrato de Constituição de SCP, compreendem, dentre outras, a aprovação, 

após a análise e aprovação do Asset Manager, do orçamento anual e das 

demonstrações financeiras anuais da SCP; 

 

3. Conforme mencionado no item 2 acima, o Conselho Fiscal deverá 

analisar e aprovar o orçamento anual da SCP elaborado pela Sócia Ostensiva 

referente ao ano subsequente. No orçamento anual constarão as principais 

metas previstas para o ano e as linhas gerais das políticas comerciais a serem 

desenvolvidas, antes de encaminhá-lo à aprovação dos Sócios Participantes, 

reunidos em Assembleia Geral (Cláusula 14.1. do Contrato de Constituição 

de SCP); e 

 

4. O Conselho Fiscal poderá determinar a contratação de auditoria externa 

ou consultoria contábil/tributária ou temporária, sendo que tais gastos serão 

suportados pela SCP. 

• Jones Lang 

LassaleHotel S.A. 

A Jones Lang Lassale Hotel S.A. é uma consultoria de investimentos e servi-

ços imobiliários que oferece um portfólio completo para atender qualquer ne-

cessidade imobiliária dos seus clientes, sejam eles investidores, proprietários 

ou usuários de imóveis. O histórico da Jones Lang La Salle começou em 1783, 

em Londres, com a fundação da Jones Lang Wootton (JLW) & Sons. Em 1968, 

foi criada a LaSallePartners, que se tornou uma das principais empresas de 

mercado imobiliário dos Estados Unidos. Mais tarde, em 1999, ocorreu a fu-

são dessas duas empresas, dando origem à Jones Lang La Salle. 

 

Tendo o setor hoteleiro como um dos seus segmentos de atuação, a Jones 

Lang La Salle elabora e executa estratégias de investimento com vistas a ge-

rar retornos consistentes de longo prazo para investidores. Nesse sentido, 

segundo registrado no sítio eletrônico da empresa na internet, inúmeros in-

vestidores, proprietários e operadores de hotéis ao redor do mundo já 
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contaram com o apoio profissional da referida empresa na busca por um me-

lhor retorno para seus ativos. Em cada fase do ciclo de investimento e opera-

ção, a Jones Lang La Salle se dispõe a implantar serviços de avaliação, cor-

retagem, gestão de ativos e consultoria/assessoria. A referida empresa atua 

na conclusão de projetos e trabalhos envolvendo hotéis de todos os níveis, 

ativos de propriedade compartilhada, centro de convenções e empreendimen-

tos de uso misto. 

 

A empresa figura na qualidade de Asset Manager contratado pelo Condomínio 

para representar os interesses individuais homogêneos do Empreendimento 

e dos respectivos Proprietários frente à Sócia Ostensiva inclusive fiscalizando 

as atividades por ela desenvolvidas no âmbito do Empreendimento. Em razão 

de seus conhecimentos hoteleiros, a Asset Manager prestará assessoria ao 

Corpo Diretivo do Empreendimento e aos Proprietários, permitindo que estes 

interajam com a Sócia Ostensiva. 

• Remuneração da 

Asset Manager 

1. A Asset Manager terá direito à seguinte remuneração: 

 

(i) Durante a Fase Pré Operacional 

 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada mês que durar a fase pré-operacio-

nal do Empreendimento. 

 

(ii) Durante o 1º Ano de Operação do Empreendimento 

 

0,5% (meio por cento) da Receita Líquida Total mensal do Empreendimento 

(assim considerada a Receita Bruta menos o PIS, COFINS, ICMS e ISS), 

mais 1% (um por cento) do Lucro Operacional Bruto mensal do Empreendi-

mento, conforme definido na 11º Edição do Sistema Uniforme de Contabili-

dade para Hotéis, publicado pela America Hotel & Motel Association. 

 

(iii) Durante o 2º Ano de Operação do Empreendimento 

 

0,5% (meio por cento) da Receita Líquida Total mensal do Empreendimento 

(assim considerada a Receita Bruta menos o PIS, COFINS, ICMS e ISS), 

mais 1,5% (um e meio por cento) do Lucro Operacional Bruto mensal do 

Empreendimento, conforme definido na 11º Edição do Sistema Uniforme de 

Contabilidade para Hotéis, publicado pela America Hotel & Motel Associa-

tion. 

 

(iv) Durante o 3º Ano de Operação do Empreendimento 
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0,5% (meio por cento) da Receita Líquida Total mensal do Empreendimento 

(assim considerada a Receita Bruta menos o PIS, COFINS, ICMS e ISS), 

mais 2% (dois por cento) do Lucro Operacional Bruto mensal do Hotel B, 

conforme definido na 11º Edição do Sistema Uniforme de Contabilidade 

para Hotéis, publicado pela America Hotel & Motel Association. 

 

(v) A partir do 3º Ano de Operação do Empreendimento 

 

0,5% (meio por cento) da Receita Líquida Total mensal do Empreendimento 

(assim considerada a Receita Bruta menos o PIS, COFINS, ICMS e ISS), 

mais 2% (dois por cento) do Lucro Operacional Bruto mensal do Hotel A, 

conforme definido na 11ª Edição do Sistema Uniforme de Contabilidade 

para Hotéis, publicado pela America Hotel & Motel Association. 

 

2. A remuneração acima prevista (“Remuneração da Asset Manager”) será 

paga pela Sócia Ostensiva e será considerada como uma Despesa não 

Operacional. A Asset Manager, na época própria, comunicará, por escrito, a 

Sócia Ostensiva, os dados de sua conta corrente bancária, a fim de que esta 

possa efetuar o correspondente depósito, valendo o respectivo comprovante, 

após a compensação bancária, como recibo de cumprimento da obrigação. A 

Remuneração da Asset Manager será devida mensalmente, devendo ser 

depositada na conta corrente da Asset Manager até o dia 20 (vinte) do mês 

seguinte ao vencido. 

 

3. A Remuneração da Asset Manager será paga diretamente pela Sócia 

Ostensiva com recursos advindos das operações da sociedade em conta de 

participação criada pelo Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de 

Participação ou, se insuficientes, aportados pelos Proprietários.  

 

4. Em caso de atraso no depósito da Remuneração, caberá a Sócia 

Ostensiva a dedução do valor correspondente e o seu pagamento à Asset 

Manager. Nesse caso, a Sócia Ostensiva será responsável pelo pagamento 

da multa de 2% (dois por cento) ao mês, aplicada pro rata die, e da correção 

mensal do valor, que será feita pela variação positiva do IGP-M, ou, caso esse 

seja extinto, por outro índice que adote metodologia semelhante.  

 

5. Todas as despesas de viagens (nestas incluídas alimentação, transporte, 

traslado e estadia), ligações interurbanas, despesas com correio, xerocópias 

e outras despesas que se façam necessárias para o desempenho dos 

serviços contratados junto à Asset Manager, deverão ser pré-aprovadas pelos 

Membros do Corpo Diretivo Específico do Empreendimento, se não previstas 

no Orçamento Anual do Empreendimento. Os valores incorridos serão 
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reembolsáveis à Asset Manager e deverão ser pagos juntamente com a 

remuneração mensal.  

 

6.  Para os fins de pagamento dos valores reembolsáveis a Asset Manager 

deverá apresentar as notas de débito detalhadas. 

• Remuneração dos 

Proprietários das 

Unidades 

Imobiliárias 

 

Cada uma das Unidades Imobiliárias, nos termos do Contrato de Constituição 

de SCP e de seus anexos, fará jus ao recebimento das seguintes 

remunerações decorrentes da propriedade da(s) Unidade(s) Imobiliária(s) 

(“Remuneração”): 

 

1. Os proprietários e titulares de direitos aquisitivos sobre as Unidades 

Imobiliárias (“Proprietários”) terão direito à quantidade de quotas-partes de 

emissão da SCP, obtida de acordo com a multiplicação do valor da respectiva 

fração ideal de terreno de cada Unidade Imobiliária cedida à SCP em relação 

ao imóvel no qual está situado o Empreendimento (“Imóvel”) por mil, nos 

termos do Contrato de Constituição de SCP. Cada quota-parte dará ao 

quotista participação de capital nos fundos da SCP no valor de R$ 0,01 (um 

centavo). 

 

Os dividendos da SCP serão apurados e pagos anualmente, após a 

aprovação das contas do exercício financeiro findo pela assembleia geral de 

sócios. 

 

Os dividendos anualmente obtidos terão a aplicação que lhe for 

determinada pela Sócia Ostensiva em conjunto com o conselho fiscal da SCP, 

a Asset Manager e os Proprietários, reunidos em assembleia geral de sócios, 

garantida a todos os sócios a sua respectiva participação proporcional. 

 

As quotas partes farão jus ao recebimento anual dos dividendos 

decorrentes de sua participação na SCP, os quais poderão ser antecipados 

periodicamente de acordo com a recomendação da Sócia Ostensiva que 

levará em consideração: (i) sua própria experiência profissional; (ii) os 

compromissos futuros do Empreendimento; e (iii) a situação econômica e de 

caixa da SCP. 

 

O pagamento dos resultados intercalares acima referidos será efetuado até 

o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, mediante depósito do 

valor respectivo na conta corrente bancária indicada por cada Proprietário, em 

documento protocolado perante a Sócia Ostensiva, já deduzido do valor das 

despesas da propriedade que eventualmente tenham sido custeadas pela 

SCP por conta e ordem do Proprietário.  
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Caso o resultado operacional líquido do exercício financeiro não seja 

suficiente para amparar a distribuição já realizada, o saldo negativo verificado 

será considerado como redução do capital social da SCP ou compensado 

com distribuição a menor no próximo exercício financeiro, retendo-se e 

recolhendo-se, em qualquer caso, os tributos devidos, observada a legislação 

então vigente. 

 

Poderá, também, o Proprietário indicar, por escrito, com, pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência da data do pagamento, conta de sua 

titularidade, valendo como recibo de cumprimento da obrigação o 

comprovante de depósito bancário devidamente chancelado; 

 

2. O eventual saldo positivo do Fundo de Capital de Giro, conforme definido 

no Contrato de Constiuição de SCP, ao final de cada exercício financeiro, será 

será automaticamente tomado como saldo inicial para o exercício financeiro 

subsequente e pertencerá aos Proprietários na proporção de suas quotas 

partes, em caso de extinção da SCP; 

 

3. O eventual saldo positivo do Fundo de Reposição de Ativos, conforme 

definido no Contrato de Constiuição de SCP, ao final de cada exercício 

financeiro, será será automaticamente tomado como saldo inicial para o 

exercício financeiro subsequente e pertencerá aos Proprietários na proporção 

de suas quotas partes, em caso de extinção da SCP. Os valores relativos a 

esse fundo serão depositados em conta corrente bancária, sujeita a 

remuneração, administrada pela Sócia Ostensiva; e 

 

4. Os Proprietários terão direito ao recebimento do pagamento referente ao 

aluguel anual das Unidades Imobiliárias de acordo com sua fração ideal do 

terreno em relação ao Imóvel.  

 

O primeiro aluguel anual fixo terá seu valor definido pela Sócia Ostensiva, 

na condição de locatária, e pela Administradora, antes da data de abertura, 

de acordo com os valores médios praticados no mercado e será rateado de 

acordo com a fração ideal do Imóvel detida por cada um dos Proprietários. 

 

Nos anos subsequentes, a definição do valor do aluguel anual se dará 

conforme estabelecido antes do início de cada periodicidade, em reunião da 

Sócia Ostensiva com a Administradora, considerando sempre a variação dos 

índices comumente aplicáveis às locações, a conjuntura da economia e do 

mercado de locação de unidades autônomas localizadas em 

empreendimentos similares e dentro da área abrangida pelo respectivo 

conjunto de concorrentes (“Aluguel Anual”). O Aluguel Anual será pago aos 
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Proprietários mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou 

Documento de Crédito (DOC) para conta corrente previamente indicada, por 

escrito, por cada Proprietário, nos termos do anexo III do Contrato de 

Constituição de SCP. 

 

A periodicidade do aluguel anual se inicia na data de abertura do 

Empreendimento, podendo ser ajustada mediante acordo firmado com os 

representantes dos Proprietários. 

 

Caso haja disponibilidade de caixa, a Sócia Ostensiva, após analisar suas 

obrigações e compromissos financeiros futuros assumidos, bem como a 

situação de mercado, poderá fazer antecipações mensais do aluguel anual 

aos Proprietários, de acordo com os critérios estabelecidos acima e mediante 

prévia dedução, se for o caso, dos tributos sobre elas incidentes, devendo 

observar se o Proprietário é pessoa física ou jurídica.   

 

Caso a Sócia Ostensiva não tenha disponibilidade de caixa suficiente para 

efetuar o pagamento do aluguel anual, o pagamento do Aluguel Anual poderá 

ser parcial ou totalmente diferido desde que o pagamento seja efetuado até 

31 de março do ano subsequente. Caso o pagamento não seja efetuado até 

essa data, estará configurado inadimplemento contratual por parte da Sócia 

Ostensiva. 

 

Na ocorrência de Eventos Extraordinários, conforme definidos no Contrato 

de Constituição de SCP, ou em decorrência da conjuntura do mercado, a 

Sócia Ostensiva e os Proprietários, representados pela Administradora, 

poderão, de comum acordo, revisar o Aluguel Anual. 

 

Em caso de antecipações mensais, o Aluguel Anual será pago até o dia 20 

(vinte) de cada mês. O pagamento do valor referente ao Aluguel Anual será 

realizado diretamente aos Proprietários, mediante Transferência Eletrônica 

Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC) para conta corrente 

previamente indicada, por escrito, por cada Proprietário, nos termos do anexo 

III do Contrato de Constituição de SCP. 

 

As informações mais detalhadas sobre a Remuneração estão descritas a 

seguir:  
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• Custos, aportes, 

despesas, taxas 

ou retenção de 

Intermediação: 
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lucros que sejam 

ou possam vir a 

ser arcados pelos 

Proprietários 

 

 

1. Pagamento por serviços de intermediação imobiliária prestados por 

corretores de imóveis ou sociedades corretoras de imóveis para aquisição de 

Unidade Imobiliária - A Incorporadora não se responsabiliza, sob qualquer 

hipótese, pelo pagamento de tal comissão ou pelo reembolso total ou parcial 

em caso de posterior desistência ou rescisão por inadimplemento do 

Proprietário. 

 

Promessa de Compra e Venda: 

 

1. Valores referentes às despesas pré-operacionais e de capital de giro, 

bem como os valores devidos à empresa vistoriadora e à implantação das 

atividades do Empreendimento e as taxas devidas à Administradora e à Sócia 

Ostensiva, observado que os gastos com decoração, montagem e equipagem 

da unidade autônoma e áreas comuns do Hotel estão incluídos no preço de 

venda de cada Unidade Imobiliária.  

 

Os valores acima mencionados serão rateados com base na fração ideal 

de terreno de cada unidade autônoma e deverão ser depositados, 

preferencialmente, em conta corrente bancária do Empreendimento, sendo 

administrados pela Incorporadora, por pessoa física ou jurídica por ela 

indicada, ou pela Sócia Ostensiva, nos termos previstos na Convenção de 

Condomínio e dos contratos com ela firmados; 

 

2. O pagamento: (i) das despesas pré-operacionais do Empreendimento no 

valor de R$ R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) por metro quadrado de 

área privativa; e (ii) das taxas pré-operacionais mensais devidas à asset 

manager no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por cada mês que durar a 

pré-operação, corrigido conforme o contrato específico. 

 

Os valores acima mencionados serão (i) rateados, para fins de pagamento, 

com base na fração ideal de terreno de cada Unidade Imobiliária; (ii) alterados 

em razão da aplicação de correção monetária calculada com base na variação 

positiva do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, a contar de 1º de agosto de 

2014, bem como em função das especificações relativas aos padrões da 

marca utilizada pela Administradora no Empreendimento; e (iii) depositados, 

preferencialmente, em conta corrente bancária do Empreendimento sendo 

administradas pela Incorporadora, por pessoa física ou jurídica por ela 

indicada, ou pela Administradora, nos termos previstos na Convenção de 

Condomínio;    

 

3. Todo e qualquer valor que a Incorporadora eventualmente vier a pagar à 

Sócia Ostensiva, à Administradora e/ou a terceiros e que seja de 
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responsabilidade do Proprietário, este promoverá o respectivo reembolso, 

juntamente com o pagamento da parecela do preço imediatamente 

subsequente ao pagamento feito pela Incorporadora, acrescido dos tributos 

incidentes; 

 

4. O pagamento do preço total do referente à compra da Unidade Imobiliária 

se constitui em obrigação uma para pagamento à vista. Porém, o pagamento 

do preço poderá ser parcelado. Em sendo parcelado, ao preço total, incidirão 

juros compensatórios sobre algumas parcelas e atualização monetária de 

todas as parcelas, conforme descrito na Claúsulas 3 e 4 da Promessa de 

Compra e Venda; 

 

5. As parcelas referidas no item 3.2, letra “b” da Promessa de Compra e 

Venda, que poderão ser pagas mediante financiamento eventualmente 

obtido, observado o adiante disposto, serão corrigidas pelo mesmo índice e 

idêntica periodicidade pactuadas entre a Incorporadora e o agente financeiro 

na hipótese de obtenção do financiamento. Na hipótese de não obtenção do 

financiamento, tais parcelas serão pagas com recursos próprios do 

Proprietário, indexada de acordo com o disposto no item 7.3. da Promessa de 

Compra e Venda.  

 

6. O Proprietário deverá custear, por sua conta e risco, todas as despesas 

decorrentes da obtenção do financiamento, tais como: taxa de abertura de 

crédito, taxa de serviços (avaliação, anuência etc.), deságios de cédulas 

hipotecárias, especiais de repasse, seguros, tributos de qualquer natureza, 

recolhimento de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), 

emolumentos de registro de imóveis e quaisquer outros encargos, mesmo que 

cobrados ou lançados em nome da Incorporadora, a quem caberá, 

exclusivamente, a obrigação de apresentar os documentos relativos ao 

Empreendimento e a ela, Incorporadora; 

 

7. O pagamento de tudo aquilo que não constar expressamente no 

memorial descritivo e que venha a ser executado de comum acordo entre a 

Incorporadora e o Proprietário; 

 

8.  O pagamento das despesas de luz, força, gás, telefones e outros 

serviços; 

 

9. No momento da entrega das chaves, a Incorporadora poderá exercer o 

direito de retenção da Unidade Imobiliária caso: 
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(i) o Proprietário não estiver adimplente com todas as Parcelas do Saldo 
do Preço, conforme descritas na Promessa de Compra e Venda, com 
vencimento até a data prevista para a entrega das chaves; 
 
(ii) o Proprietário não estiver adimplente com todas as demais despesas 
oriundas deste Contrato, inclusive aquelas decorrentes de eventual 
celebração; 
 
(iii) o Proprietário não estiver adimplente com todas as demais 
obrigações contratuais, de natureza pecuniária ou não pecuniária; e 
 
(iv) o Proprietário se recusar a assinar a Escritura Definitiva de Venda e 

Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, prevista na Promessa de 

Compra e Venda, ou outra equivalente, se assim exigida pela 

Incorporadora. 

 

Caso a Incorporadora exerça seu direito de retenção da unidade ora 

compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/64 e a Promessa 

de Compra e Venda, fica desde logo ajustado que até que o Proprietário esteja 

apto a se imitir na posse, eventuais valores recebidos em razão da exploração 

hoteleira de referida unidade pertencerão à Incorporadora, não cabendo ao 

Proprietário qualquer direito de indenização ou compensação a que título e 

tempo forem; 

 

9. O Proprietário responderá pelas perdas e danos causados à 

Incorporadora, se a não entrega das chaves se motivar por (i) recusa, 

omissão, ou atraso injustificado por parte do Proprietário no recebimento das 

chaves da Unidade Imobiliária ou lavratura da escritura definitiva, por prazo 

superior a 30 (trinta) dias da data de sua convocação para esse fim; ou (ii) em 

razão do inadimplemento dele Proprietário no cumprimento das obrigações 

constantes da Promessa de Compra e Venda; 

 

10. O Proprietário responde pelo pagamento das despesas de condomínio 

geral e do Empreendimento, bem como aquelas com o IPTU e demais 

encargos que incidam sobre a Unidade Imobiliária, desde a data da 

assembleia geral de instalação do condomínio sem uso, seja do 

Empreendimento como um todo, seja do Empreendimento, a que primeiro 

ocorrer, mesmo antes da emissão do respectivo “Habite-se”; 

 

11. A mora do Proprietário no cumprimento das obrigações pecuniárias 

assumidas na Promessa de Compra e Venda acarretará a responsabilidade 

pelo pagamento das seguintes penalidades:  

 

14



PROSPECTO RESUMIDO 

15 
 

(i) reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção previstos 
na Promessa de Compra e Venda e calculado “pro rata dies”, observado 
o critério estabelecido na alínea a da Cláusula 10.1. da Promessa de 
Compra e Venda; 
 
(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, calculados 
dia a dia, que incidirão sobre o valor do principal, reajustado 
monetariamente; 
 
(iii) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, 
incidente sobre o valor do principal, corrigido monetariamente; 
 
(iv) honorários de advogado, na base de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do débito, e despesas judiciais e extrajudiciais; 
 
(v) despesas de publicidade ou comissão de leiloeiro, na base de 5% 
(cinco por cento) e 5% (cinco por cento), respectivamente, sobre o valor 
do débito (principal e acréscimos), na hipótese de iniciada ou concluída 
a alienação dos direitos do Proprietário a terceiros; e 
 
(vi) multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o 
valor do débito (principal e acréscimos), na hipótese de a alienação da 
unidade autônoma se efetivar por leilão. 

 

A mora não purgada se transformará em inadimplemento absoluto, quando, 

então, a Promessa de Compra e Venda será considerado resolvido, de pleno 

direito e em sua integralidade; 

 

12. O pagamento das despesas com ligações provisórias e definitivas de 

serviços públicos; 

 

13. O pagamento com IPTU e taxas a partir da data da assembleia geral 

de instalação do condomínio, mesmo que, por alguma razão, realizada antes 

da emissão do respectivo “Habite-se”, que serão pagas pela Incorporadora; 

quando da entrega das chaves, o Proprietário reembolsará a Incorporadora  

do valor por ele devido de uma só vez, corrigido monetariamente de acordo 

com a variação percentual acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado 

- IGP-M, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se 

como índice-base o divulgado no mês anterior ao de cada pagamento 

efetuado pela Incorporadora  e como índice-reajuste o divulgado no mês 

anterior ao do efetivo reembolso; eventual atraso nesse reembolso acarretará 

a imediata incidência das penalidades moratórias previstas para o não 

pagamento do preço da compra e venda compromissado; 
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14. A partir da data da assembleia geral de instalação do condomínio, 

realizada antes da emissão do respectivo “Habite-se”, o pagamento do seguro 

de incêndio será realizado pela Incorporadora; quando da entrega das 

chaves, o Proprietário reembolsará a Incorporadora pelo valor por ele devido 

de uma só vez, corrigido monetariamente de acordo com a variação 

percentual acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, 

calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como 

índice-base o divulgado no mês anterior ao de cada pagamento efetuado pela 

Incorporadora e como índice-reajuste o divulgado no mês anterior ao do 

efetivo reembolso; eventual atraso nesse reembolso acarretará a imediata 

incidência das penalidades moratórias previstas para o não pagamento do 

preço da compra e venda, ora compromissada; e 

 

15. Caso o Proprietário esteja inadimplente com o pagamento de valores 

relacionados à Promessa de Compra e Venda, às verbas pré-operacionais de 

qualquer natureza, de capital de giro da SCP, bem assim àstaxas devidas a 

Sócia Ostensiva, à Administradora, à Vistoriadora e outras que decorram 

deste e dos contratos que aderiu, poderão não ser implantadas as atividades 

hoteleiras em sua unidade autônoma (hipótese em que a unidade ficará 

bloqueada ao uso) ou, se o forem, e a Incorporadora exercer o direito de 

retenção previsto na Promessa de Compra e Venda, esta poderá 

disponibilizar a unidade à operação, recebendo os valores eventualmente  

decorrentes da operação, sem qualquer direito ao Proprietário de pleitear 

qualquer direito de reclamação, reembolso, indenização, retenção ou 

compensação a que tempo e título forem com relação a tais valores. 

 

Contrato de Constituição de SCP: 

 

1. Os fundos sociais serão compostos pela participação de cada sócio na 

SCP, cujo pagamento, não restituível, se dará em data futura a ser 

estabelecida pela Sócia Ostensiva. Os referidos fundos serão aumentados, 

independente de alteração do Contrato de Constituição de SCP por aportes 

futuros dos Proprietários, mediante decisão tomada em assembleia de sócios; 

 

2. Pagamento dos valores solicitados pela Sócia Ostensiva que se mostrem 

necessários à formação, manutenção ou recomposição do Fundo de Capital 

de Giro, conforme definido no Contrato de Constituição de SCP; 

 

3. Pagamento direto de despesas relativas ao IPTU e demais tributos 

patrimoniais incidentes sobre as Unidades Imobiliárias, sem qualquer 

atribuição de responsabilidade ou custeio pela SCP e/ou pela Sócia 

Ostensiva; 
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4. Participação no custeio das despesas pré-operacionais do 

Empreendimento (SCP e condominiais), pagando a importância, por Unidade 

Imobiliária, prevista no orçamento pré-operacional que for aprovado na 

assembleia geral; 

 

5. Suporte, sem qualquer atribuição de responsabilidade ou custeio pela 

SCP e/ou pela Sócia Ostensiva, a depreciação e amortização dos bens 

locados à SCP; 

 

6. Pagamento direto ao condomínio, sem qualquer atribuição de 

responsabilidade ou custeio pela SCP e/ou pela Sócia Ostensiva, das taxas 

condominiais extraordinárias; 

 

7. Pagamento das taxas condominiais ordinárias das Unidades Imobiliárias, 

em nome e por conta da SCP, sempre que houver solicitação da Sócia 

Ostensiva, sendo que tal pagamento será considerado perante a SCP, um 

aporte de capital; 

 

8. Aporte na SCP, sempre que a demonstração dos resultados de suas 

operações apresentar prejuízo, dentro de 15 (quinze) dias contados do 

recebimento do respectivo aviso, a contribuição correspondente à sua 

participação nesse prejuízo, conforme determinada no item (i) da Cláusula 

5.1. do Contrato de Constituição de SCP; 

 

9. Sujeição à suspensão do direito de receber da SCP, enquanto perdurar 

a inadimplência citada no item 8 acima, quaisquer valores, inclusive aluguéis, 

autorizando a Sócia Ostensiva, a reter e compensar valores que são devidos 

aos Proprietários com aqueles que os respectivos Proprietários devam à SCP; 

 

10. Reembolso, em favor da Sócia Ostensiva, contra solicitação e 

respectiva comprovação, de toda e qualquer importância que, a qualquer 

momento, venha a ser obrigada a desembolsar e que, por sua natureza, se 

caracterize como uma responsabilidade da SCP, inclusive depois de eventual 

término do Contrato de Constituição de SCP, limitando-se a responsabilidade 

da Sócia Ostensiva pelas perdas correspondentes ao valor dos fundos por ela 

adiantados, conforme previsto no Contrato de Constituição de SCP;  

 

11. A SCP e, na hipótese da mesma já ter terminado, a Sócia Ostensiva, 

poderá reter a devolução das Unidades Imobiliárias aos Proprietários, 

enquanto em mora, para exploração dos mesmos, promovendo a retenção de 
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todo e qualquer valor devido a estes para compensação de eventuais valores 

devidos e não pagos pelos Proprietários à SCP e/ou à Sócia Ostensiva; 

 

12. Todas as obrigações perante terceiros que forem necessárias para a 

consecução das operações que são objeto da SCP, serão assumidas pela 

Sócia Ostensiva, que não terá poderes para constituir obrigações diretamente 

em nome dos Proprietários, mantendo-se estes, porém, na proporção de suas 

Cotas-Partes, solidariamente responsáveis com a Sócia Ostensiva quanto 

aos débitos e responsabilidades decorrentes de quaisquer obrigações da 

SCP, sejam elas fiscais, trabalhistas ou de qualquer outra natureza, desde 

que não oriundas de atos ilegais ou de comprovada má gestão praticados 

pela Sócia Ostensiva. Esta obrigação dos Proprietários, relativamente ao 

período em que permaneceram como sócio, perdurará mesmo após o término 

ou eventual rescisão do Contrato de Constituição de SCP, desde que o 

questionamento decorra da operação da SCP; 

 

13. Caso o Empreendimento, por qualquer razão, for parcial ou totalmente 

destruído, impedindo a sua normal operação, e não for possível repará-lo ou 

reconstruí-lo em sua forma original em menos de 12 (doze) meses, as partes 

do Contrato de Constituição de SCP, sem qualquer ônus ou penalidade, ou 

pagamento de danos e prejuízo, poderão considerar antecipadamente 

rescindido o contrato, com a extinção da SCP, mediante notificação prévia de 

30 (trinta) dias permanecendo os sócios com o direito de receber as cabíveis 

indenizações de seguro de lucros cessantes a que fizerem jus.  

 

Ocorrida tal hipótese, a Sócia Ostensiva imediatamente notificará os 

Proprietários para efetuarem, no prazo especial de 15 (quinze) dias, os 

pagamentos devidos e solicitados, sob pena de, imediatamente, a Sócia 

Ostensiva, sem ônus para si, considerar terminado o Contrato de Constituição 

de SCP; 

 

   14. Quitação de parcelas decorrentes de serviços prestados até o 

encerramento das atividades da Sócia Ostensiva, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de sua decisão, no caso de término 

antecipado, sem justa causa, pelos Proprietários ou por impedimento, 

imputado ao Proprietários, do exercício pleno e satisfatório, pela Sócia 

Ostensiva, de suas atividades; 

 

   15.  Caso o término da SCP se der por ato dos Proprietários sem que a 

Sócia Ostensiva esteja inadimplente, os Proprietários deverão arcar 

integralmente com as despesas de transferência de sede da Sócia Ostensiva, 

encerramente de suas atividades junto aos órgão públicos, bem como as 
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despesas indicadas na letra (b) da Cláusula 17.1. do Contrato de Constituição 

de SCP, e outras despesas que se façam necessárias; 

 

   16. Terminado o Contrato de Constituição de SCP, os Proprietários deverão: 

(i) arcar com todas as obrigações e responsabilidades incorridas pela Sócia 

Ostensiva e exigíveis até aquela data; (ii) assumir expressamente frente aos 

credores respectivos, em substituição da Sócia Ostensiva, todas as 

obrigações e responsabilidades, diretas ou indiretas, assumidas pela mesma 

em decorrência da administração da SCP, cujo vencimento ocorra ou deva 

ocorrer depois do término da SCP; e (iii) isentar e deixar a salvo a Sócia 

Ostensiva; 

 

   17.  Se houver necessidade de caixa e, desde que não haja recursos 

suficientes no Fundo de Reposição de Ativos, conforme descrito no Contrato 

de Constituição de SCP, a Sócia Ostensiva poderá fazer uso dos recursos 

depositados no Fundo de Reposição de Ativos até que os Proprietários 

efetuem o pagamento dos valores necessaries a cobrir os gastos operacionais 

da SCP; e 

 

   18.  Os Proprietários obrigam-se a indenizar uns aos outros quanto a 

qualquer pretensão de terceiros, fundada em responsabilidade civil, bem 

como demandas trabalhistas, decorrente de perda, dano, custos e gastos 

relativos à sua administração e operação do Empreendimento, nos termos do 

contrato de administração condominial ou do Contrato de Constituição de 

SCP, salvo nos casos de má administração e gestão pela Sócia Ostensiva, 

comprovadas previamente. As indenizações previstas no item 24.1 

permanecerão em vigor mesmo após o término deste Contrato de 

Constituição de SCP. 

 

Convenção de Condomínio: 

 

1. Contribuição com as despesas do Condomínio Geral e de seu 

Subcondomínio, conforme definidos na Convenção de Condomínio e na forma 

prevista no artigo 80 da Convenção de Condomínio; 

 

2. As Despesas Condominiais Gerais Ordinárias, Extraordinárias e 

Emergenciais devidas, conforme definidas na Convenção de Condomínio, 

serão objeto de rateio de acordo com as proporções indicadas na Convenção 

de Condomínio;  
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3.  As Despesas Condominiais Ordinárias de qualquer natureza deverão ser 

pagas até o dia 5 (cinco) de cada mês ou outra data que venha a ser 

estabelecida em assembleia geral ordinária. As Despesas Condominiais 

Extraordinárias deverão ser pagas dentro de 10 (dez) dias contados da data 

da assembleia que as autorizar, salvo se nessa oportunidade tenha sido 

estabelecido prazo diferente. As Despesas Condominiais Emergenciais 

deverão ser pagas dentro de 5 (cinco) dias contados da data do evento que 

lhe deu origem. 

 

A assembleia geral pode determinar que o rateio das despesas seja feito 

de forma indexada para compensar os efeitos inflacionários, assim como os 

aumentos de despesas oriundas de dissídios ou de outras determinações 

legais; 

 

4. Contribuição para o custeio de obras determinadas em assembleia, na 

forma e na proporção estabelecidas na Convenção de Condomínio; 

 

 5. Arcar com as despesas relativas aos danos que a Unidade Imobiliária 

tenha causado a outros condôminos, usuários ou áreas condominiais, 

observadas as disposições previstas nas normas específicas da Convenção 

de Condomínio; 

 

6.   Execução de obras e serviços em suas Unidade Imobiliária, bem como 

reparar eventuais danos que sejam oriundos de sua Unidade Imobiliária e que 

afetem áreas Comuns e/ou outras Unidades Autônomas sempre às suas 

expensas; 

 

7.  Ocorrendo déficit de caixa ou na certeza de sua ocorrência próxima, a 

Administradora, depois de ouvir o síndico e o conselho fiscal, deverá, em 

tempo hábil, estabelecer e cobrar cotas extras de despesas, em valor 

suficiente para cobrir o déficit, remetendo aos condôminos aviso de cobrança, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do respectivo vencimento. Em 

se tratando de deficit em qualquer subcondomínio, caberá ao corpo diretivo 

correspondente tomar as medidas aqui previstas; 

 

 8. Contribuição com o Fundo de Reserva, conforme definido na Convenção 

de Condomínio, que destina-se a cobrir despesas condominiais 

extraordinárias, emergenciais ou não, e que digam respeito à soma de todos 

os valores desembolsados que não se refiram aos gastos rotineiros de 

manutenção, conservação e funcionamento do condomínio, tais como, obras 

ou reformas que interessem à estrutura condominial; pintura de partes e áreas 
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comuns, empenas, poços de aeração e iluminação; obras destinadas a repor 

as condições de uso das áreas comuns; reposição e substituição de móveis, 

utensílios, equipamentos e itens de decoração das áreas comuns; consertos 

e acréscimos de construção ou instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, 

mecânicas, de segurança, telefônicas, sem embargo de, quando necessário, 

ocorrer eventual arrecadação extraordinária de despesas condominiais para 

fazer frente a essas despesas de caráter extraordinário, quando as despesas 

extraordinárias forem superiores à metade da disponibilidade do Fundo de 

Reserva. 

 

O Fundo de Reserva será formado e mantido pelo recolhimento de (i) um 

percentual mensal incidente sobre as Despesas Condominiais Ordinárias 

Gerais do Condomínio Geral, indicado na tabela do artigo 88, parágrafo 2º, da 

Convenção de Condomínio; (ii) rendimentos decorrentes de aplicação das 

verbas do próprio fundo; e (iv) venda de bens e equipamentos comuns 

obsoletos do condomínio. 

 

Além do Fundo de Reserva Geral, e em razão das características jurídicas 

e construtivas do Empreendimento, cada um dos subcondomínios terá seu 

próprio Fundo de Reserva Geral. As disposições dos parágrafos acima 

aplicar-se-ão ao Fundo de Reserva que cada subcondomínio vier a constituir, 

utilizando-se, para tanto, como base as respectivas despesas comuns 

específicas, exceto do Empreendimento, conforme definido na Convenção de 

Condomínio, cujas regras de constituição de seu fundo dependerão das 

regras que vierem a ser ajustadas com a Administradora; 

 

9. O Condomínio poderá constituir um Fundo de Contigências Trabalhistas 

para pagamento de contingências trabalhistas, para fins de arcar com 

eventuais questões que envolvam os empregados condominiais que 

trabalharem com exclusividade para cada subcondomínio, caso tenham mais 

de 10 (dez) empregados condominiais alocados em cada um deles ou tenham 

sido acionados por ex-empregados, mais de duas vezes, dentro de um 

período de 12 (doze) meses.  

 

Referido fundo será constituído e mantido pelos condôminos de cada 

subcondomínio que for obrigado a constituí-lo, para ser utilizado no 

pagamento de contingências trabalhistas exclusivamente relacionadas com a 

mão de obra contratada em nome do Condomínio, para trabalhar no 

respectivo subcondomínio. O fundo será composto e mantido de acordo com 

o percentual indicado no parágrafo 3º do artigo 89 da Convenção de 

Condomínio; 
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10. O atraso no pagamento de qualquer quantia condominial acarretará a 

imediata incidência de atualização monetária, de acordo com a variação 

percentual acumulada positiva do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), 

calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como 

índice-base o do mês do inadimplemento e como índice-atualização o do mês 

da efetiva purgação da mora, sempre calculado pro rata die, acrescido dos 

juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil ou de 1,00% (um por 

cento) ao mês, ou fração, o que for maior, mais a multa de 2,00% (dois por 

cento), sobre o valor do débito, na forma do art. 1336, § 1º, do Código Civil. 

Em sendo possível, a multa será de 0,33% ao dia, até o limite de 20% (vinte 

por cento), acrescida dos demais encargos previstos acima.  

 

O condômino em atraso arcará também com todas as despesas e custas 

judiciais, assim como honorários advocatícios na base de 20% (vinte por 

cento) sobre o total do débito, se a cobrança se efetivar judicialmente ou com 

interveniência de advogado. 

 

O Condômino que não pagar suas despesas condominiais poderá ficar 

sujeito ao protesto das taxas correspondentes, nos termos da legislação em 

vigor;  

 

11. A falta de cumprimento ou inobservância de qualquer das estipulações 

da Convenção de Condomínio ainda que pela primeira vez, transitória ou 

eventualmente, tornará o Condômino ou possuidor infrator passível de 

advertência formulada pelo síndico que, se não atendida no prazo de até 05 

(cinco) dias de seu recebimento, será convertida em multa no valor 

equivalente a 50,00% (cinquenta por cento) da taxa de condomínio ordinária 

correspondente à Unidade Imobiliária do infrator, devida no mês anterior. 

 

Na hipótese de reincidência em infração à Convenção de Condomínio, seja 

ela geral ou específica, a multa determinada acima será cobrada em dobro.  

 

Além das advertências e multas mencionadas acima, a Assembleia 

Especifica, por decisão tomada por 3/4 (três quartos) dos condôminos 

restantes e a ela presentes, poderá impor ao infrator multa correspondente 

até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas 

condominiais de sua Unidade Imobiliária, conforme a gravidade das faltas e a 

reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. 

 

O pagamento da multa não exime o infrator de sua obrigação de purgar a 

mora, de ressarcir os prejuízos que tiver causado, fazer voltar a coisa à 

situação de origem, custear as despesas que se fizerem necessárias por força 
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do ato ilícito e/ou responder pelas multas que forem aplicadas ao Condomínio 

pelo Poder Público em razão de seu ato. 

 

Caso a inadimplência do condômino seja igual ou superior a 30 (trinta) dias, 

a Administradora ficará autorizada a suspender o fornecimento de serviços 

não essenciais disponibilizados ao condômino infrator, o que deverá ser 

previamente deliberado pelo conselho fiscal específico do subcondomínio. 

 

O Condomínio poderá cadastrar os condôminois inadimplentes em serviços 

de proteção ao crédito tais como SPC, SERASA, dentre outros, além de o 

respectivo boleto de cobrança estar sujeito ao protesto, nos termos da 

legislação em vigor.  

 

O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento 

antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais 

condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa 

correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas 

condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia Geral. 

 

Na hipótese de comportamento antissocial do Condômino ou possuidor 

infrator passível de gerar incompatibilidades de convivência com os demais 

Condôminos presentes à Assembleia Geral, a multa poderá ser até 10 (dez) 

vezes o valor da contribuição para as despesas condominiais ordinárias de 

sua Unidade Imobiliária, devidas no mês anterior; e 

 

12. Custeamento de quaisquer obras, reformas ou intervenções 

construtivas de qualquer natureza nas Unidades Imobiliárias cujas execuções 

sejam do interesse do Proprietário da respectiva Unidade Imobiliária, após a 

aprovação das mesmas pelas autoridades competetentes e o subsíndico, 

além do custeamento relativos ao cumprimento e respeito a todas as normas 

decorrentes das cetificações ambientais as quais o Empreendimento está 

sujeito ao cumprimento, respeito e obediência.  

 

Contrato de Administração: 

 

1. Fornecer os recursos necessários (i) a obtenção de todas as licenças, 

alvarás e aprovações necessárias à administração e operação condominial 

de natureza hoteleira; (ii) para pagar todas as Despesas Condominiais 

Ordinárias, as Despesas Condominiais Extraordinárias e as despesas 

condominiais emergenciais, inclusive déficits de roçamento, prejuízo 

operacional e remuneração de pessoal, conforme estabelecido no Contrato 

de Administração e na Convenção de Condomínio; (iii) para recompor o 
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Fundo de Reserva, em caso de sua utilização; (iv) para analisar e, 

eventualmente, aprovar procedimentos para revitalizar o Empreendimento, 

sempre que necessário, à vista das orientações da Administradora; 

 

2. Contratar e remunerar o(s) advogado(s) que prestará(ão), quando 

necessário, assessoria jurídica aos interesses so Empreendimento, inclusive 

em relação aos procedimentos judiciais, ativa ou passivamente. A escolha de 

tal(is) profissional(is) será feita em conjunto com a Administradora; 

 

3. Se qualquer parte do Empreendimento for desapropriada, sem torná-lo 

impróprio ou inadequado à operação na opinião da Administradora, o Contrato 

de Administração não será terminado. Entretanto, a totalidade da indenização 

recebida será utilizada, na medida em que for necessário, para reparar 

qualquer dano no Empreendimento ou em parte dele, bem como para alterá-

lo ou modificá-lo de forma a torná-lo uma unidade de arquitetura completa e 

satisfatória às atividades condominiais, em categoria similar àquela existente 

antes da desapropriação. Em havendo necessidade de aporte financeiro 

acima das indenizações recebidas, a Administradora apresentará o respectivo 

orçamento, para análise e eventual aprovação dos Proprietários reunidos em 

assembleia específica do Empreendimento;  

 

4. Os Proprietários comprometem-se a manter e aportar recursos suficientes 

no Empreendimento, com o intuito de assegurar o desenvolvimento 

ininterrupto de suas atividades, bem como a estudar a necessidade de 

realização de reformas e adaptações indicadas pela Administradora, para 

maximizar os resultados operacionais das atividades desenvolvidas no 

Empreendimento; e 

 

5. Os Proprietários comprometem-se a isentar e indenizar a Administradora 

pelos prejuízos que eels vierem a sofrer em decorrência de reclamações, 

litígios, demandas judiciais, ou inadimplementos ocasionados por aqueles, 

seus empregados e/ou prepostos em decorrência de inexecução de 

obrigações contraídas a favor ou pelo Empreendimento, inclusive com 

terceiros, salvo se o prejuízo for decorrente de má administração ou desídia 

por parte da Administradora.  

 

 

Contrato de Prestação de Serviços: 

 

1.  Para fins de validação do Orçamento Pré Operacional do Empreendimento 

e da SCP, previamente estimado nos compromissos de venda e compra, 

deverá ser realizada uma Assembleia Geral de Instalação do Condomínio 
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sem Uso, nos termos previstos na Convenção de Condomínio. Entretanto, se 

a Incorporadora optar por incluir no preço da Unidade Imobiliária o valor que 

lhe corresponder às despesas pré-operacionais, tal assembleia não será 

realizada.  

 

De forma geral, o Orçamento Pré-Operacional do Empreendimento deverá 

prever gastos com as seguintes despesas que seguem explicadas de forma 

exemplificativa, mas, não exaustiva; (i) seleção, contratação e treinamento de 

pessoal; (ii) aquisição de insumos, bens e utensílios para as áreas de 

alimentos e bebidas; (iii) programa de marketing/vendas e ações 

promocionais para o lançamento e abertura do Empreendimento, incluindo 

plano de mídia, material promocional impresso, festa de abertura, etc. 

 

O Orçamento Pré-Operacional do Empreendimento abrangerá o período de 3 

(três) meses anteriores à data de início das atividades do Empreendimento e 

o capital de giro inicial deverá suportar 30 dias após o início de suas 

atividades, ainda que a arrecadação das verbas pré operacionais ocorra em 

prazo superior. 

 

Antes de apresentar os orçamentos acima mencionados aos Proprietários 

reunidos na Assembleia Geral sem Uso, a Administradora deverá submetê-

los à análise e aprovação prévia da Incorporadora. 

 

Os valores validados em referida assembleia geral serão gerenciados e 

administrados pela Administradora, e deverão ser pagos pelos Proprietários 

na forma e no prazo estabelecidos na Convenção de Condomínio e nos 

contratos de aquisição de Unidades Imobiliárias. 

 

A Administradora estima que os valores abaixo deverão ser aportados 

oportunamente pelos Proprietários, tendo como mês-base o de celebração do 

Contrato de Prestação de Serviços e, para fins de sua consolidação na 

assembleia geral de instalação do condomínio sem uso serão atualizados de 

acordo com a variação positiva do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas: 

 

(i) Gastos Pré-Operacionais – R$ 3.003,29 (três mil e três reais e vinte e nove 

centavos); e 

 

(ii) Capital de Giro Inicial – R$ 5.577,53 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete 

reais e cinquenta e três centavos). 

 

Caso os valores acima mencionados sejam insuficientes para a consecução 

das atividades a ele inerentes, será convocada nova Assembleia Geral para 
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apresentação, pela Administradora e deliberação dos Proprietários, de 

eventual aporte suplementar. 

 

O não pagamento dos valores acima pactuados imporá ao inadimplente os 

encargos de mora, à razão de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

principal corrigido monetariamente pela aplicação do IGP-M/FGV, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. 

 

O não pagamento pelos Proprietários de quaiquer parcelas aprovada sna 

Assembleia Geral acima mencionada, inclusive eventuais parcelas 

suplementares deverá ser imediatamente suprido pelos adimplentes, em 

razão da solidariedade que existe entre eles, evitando-se, assim qualquer 

solução de continuidade das atividades pré-operacionais. 

 

• Preço e Forma de 

Pagamento 

 

O preço e a forma de pagamento das Unidades Imobiliárias serão fixados nos 

termos do Anexo III ao presente Prospecto Resumido. Tais condições estão 

sujeitas a alterações, considerando as variações de mercado e eventuais 

negociações com os adquirentes das Unidades Imobiliárias, de acordo com 

as práticas do mercado imobiliário. 

• Prazo da Oferta As Unidades Imobiliárias poderão ser comercializadas por prazo 

indeterminado.  

• Público Alvo O público alvo da Oferta será composto por investidores que subscrevam o 

valor mínimo de uma Unidade Imobiliária.  

 

Poderão participar, ainda, da Oferta, (i) acionistas controladores ou 

administradores das Ofertantes; (ii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou 

(iii) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o 

segundo grau de cada uma das pessoas referidas nas alíneas “i”a “ii” acima 

(“Pessoas Vinculadas”), sem limite máximo de tal participação em relação ao 

volume da Oferta. 

• Destinação dos 

Recursos 

Os recursos líquidos captados pelas Ofertantes por meio da Emissão serão 

utilizados para viabilização e implementação do Empreendimento e remune-

ração da Incorporadora, em conformidade com a Lei de Incorporação Imobili-

ária. 

•    Grupo Royal 

Palm Hotels & 

Resorts 

O Grupo Royal Palm Hotels & Resorts iniciou suas operações em hotelaria 

em 1997. Sob a então marca The Royal Palm Plaza Hotel & Racquet Club, o 

hotel foi adquirido pelo Grupo Arcel, presidido pelo empreendedor Armindo 

Dias. 

 

Em 2001, após uma reforma estrutural, o Royal Palm Plaza passou a um dos 

líderes nacionais do segmento da hotelaria. 
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Hoje, o Grupo Royal Palm Hotels & Resorts é referência em eventos e turismo 

para negócios e lazer.  

 

A rede é composta por quatro empreendimentos localizados na cidade de 

Campinas: o Royal Palm Plaza Resort Campinas; o The Palms, um 5 estrelas 

que une a exclusividade de um hotel boutique com toda estrutura de um 

resort; o Royal Palm Tower, direcionado aos executivos que buscam períodos 

de curta estada com o conforto do padrão luxo internacional e, ainda, o Royal 

Palm Residence, um hotel ideal para longas estadas.  

 

Ao longo de mais de uma década de trajetória, o grupo fez constantes 

investimentos em inovação e modernização. As áreas tematizadas do 

complexo Royal Palm Resort, chamadas Miniville e Kata Kuka, pioneiras na 

hotelaria brasileira, traduzem esta busca pelo novo, uma das características 

da rede.  

 

O reconhecimento da marca e da qualidade de atendimento oferecidas pelos 

funcionários e colaboradores do grupo, vieram por meio de diversas 

premiações ao longo de sua história. Desde 2009, o Royal Palm Plaza faz 

parte da Preferred Hotels & Resorts, selo de qualidade internacional atribuído 

apenas aos estabelecimentos de mais alto padrão de luxo, se unindo aos 

grandes ícones da hotelaria mundial. Em 2010 o complexo hoteleiro ganhou 

o prêmio de Melhor Hotel de Luxo do ano pelo Guia Quatro Rodas, e passou 

a integrar a seleta lista dos 17 melhores hotéis de luxo do Brasil eleitos pela 

revista. 

 

A Sócia Ostensiva integra o Grupo Royal Palm Hotels & Resorts. 

• Royal Palm Plaza 

Participações e 

Empreendimentos 

Ltda. 

A Royal Palm Plaza Participações e Empreendimentos Ltda. é uma em-

presa do grupo Grupo Royal Palm Hotels & Resorts, especializada em admi-

nistração condominial e de meios de hospedagem, dentre eles hotéis, aprat-

hotéis, hotéis-residência e similares.  

 

A empresa figura na qualidade de Sócia Ostensiva da sociedade em conta 

de participação a qual o adquirente da(s) Unidade(s) Imobiliária(s)adere de 

forma automática ao adqurir tal(is) Unidade(s) Imobiliária(s). 

 

A Sócia Ostensiva tem por objeto social a exploração de hotéis, apart-ho-

téis, flats, condo-hotéis e meios de hospedagem em geral, bem como a admi-

nistração de condomínios. No desenvolvimento do seu objeto social, a Sócia 

Ostensiva realiza a prestação de serviços condominiais e hoteleiros com 
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qualidade, cortesia e eficiência, dentro de procedimentos e conceitos opera-

cionais que desenvolveu, especialmente em razão da marca Hotel Contem-

porâneo, marca essa de titularidade da Sócia Ostensiva. 

 

No âmbito da Oferta, a Sócia Ostensiva terá a atribuição de promover e 

coordenar a exploração hoteleira das Unidades Imobiliárias de propriedade 

dos seus adquirentes, que comporão o quadro societário da SCP na condição 

de sócios participantes. As obrigações da Sócia Ostensiva no Contrato de 

SCP envolvem, dentre outras: (i) a revisão da política de marketing, crédito, 

vendas, exploração da área de alimentos e bebidas, concessões, etc; (ii) pro-

cessar e manter a escrituração da SCP, em seus livros próprios; (iii) submeter, 

aos sócios participantes, as demonstrações financeiras da SCP; e (iv) promo-

ver, manter e administrar todos os serviços necessários às operações que 

constituem o objeto do Empreendimento. 

• Remuneração da 

Sócia Ostensiva 

A Sócia Ostensiva, nos termos e de acordo com as definições do Contrato de 

Constituição de SCP e de seus anexos, fará jus ao recebimento da seguinte 

remuneração:  

 

1. A Sócia Ostensiva tem direito a uma quota parte de emissão da SCP, ou 

seja, caberá à Sócia Ostensiva a participação de capital nos fundos da SCP 

no valor de R$ 0,01 (um centavo). 

 

2. A Sócia Ostensiva tem o direito de receber, até o dia 10 (dez) de cada 

mês: 

(i) a Taxa Básica de Administração de 4,5% (quatro e meio por cento) 

calculada sobre a Receita Operacional Líquida mensal da SCP, 

conforme definida no Contrato de Constituição de SCP; 

 

(i) o valor referente a 2% (dois por cento) da Receita Operacional Líquida 

mensal da SCP, a ser retido pela Sócia Ostensiva, a título de 

remuneração pela divulgação da marca Hotel Contemporâneo, 

marketing corporativo e comercialização junto aos grandes clientes 

coporativos e aos segmentos estratégicos; 

 

(iii) o valor referente a 3% (três por cento) da Receita Líqudia de 

Hospedagem mensal da SCP, conforme definida no Contrato de 

Constituição de SCP, das reservas oriundas da Central de Reservas e 

Atendimento da Sócia Ostensiva, sejam as reservas oriundas de Internet 

(Agências de Viagens Online, GDS) ou qualquer outro meio de 

comunicação; e 

 

28



PROSPECTO RESUMIDO 

29 
 

(iv) prêmio por performance de 10% (dez por cento) do Resultado 

Operacional, conforme definido no Contrato de Constituição de SCP, a 

ser retido pela Sócia Ostensiva. 

 

Na hipótese das taxas acima indicadas não serem pagas à Sócia Osten-

siva até o dia 10 (dez) de cada mês, por motivo não imputável a ela mesma, 

sobre o valor do débito incidirá a Correção Monetária, conforme definida no 

Contrato de Constituição de SCP, ocorrida no período, juros de 1% (um por 

cento) ao mês ou fração de mês, além de multa equivalente a 0,33% ao dia 

até o limite de 10% (dez por cento) do valor total devido; e 

 

3. Reembolso de todo e qualquer valor que tiver incorrido em prol da SCP, 

especialmente no que toca aos Gastos Cooperados, conforme definidos no 

Contrato de Consituição de SCP. 

 

• Administradora A Administradora será definida nos termos da Convenção de Condomínio e 

terá as suas funções regulamentadas acordo com o Contrato de Administra-

ção e o Contrato de Prestação de Serviços, que serão celebrados futura-

mente. 

• Remuneração da 

Administradora 

A Administradora, nos termos e de acordo com as definições do Contrato de 

Administração e de seus anexos, fará jus ao recebimento das seguintes re-

munerações: 

 

1.  O Empreendimento, com recursos do Empreendimento, pagará à Admi-

nistradora a Taxa de Administração, no valor mensal de R$ 3,50 (três reais e 

cinquenta centavos), por Unidade Imobiliária, tendo como mês-base aquele 

da Data de Início, conforme definido no Contrato de Administração, bem como 

os reembolsos que lhe caibam, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao 

vencido;  

 

2. Na hipótese dos pagamentos e/ou reembolsos devidos à Administradora 

não serem realizados nas datas convencionadas, por motivo imputável ao 

Empreendimento e/ou aos Proprietários, sobre o valor do débito incidirá a 

Atualização Monetária, conforme definida no Contrato de Administração, 

ocorrida no período, juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, 

além de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor total devido; e 

 

3. Reembolso de todas as despesas que realizar, por si, por seus prepostos 

e/ou empregados, na consecução das atividades pré-operacionais, devendo 

para tanto, aprová-las previamente, caso não estejam contempladas no 

Orçamento Pré-Operacional, conforme definido no Contrato de 

Administração.  
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• Patrimônio de 

Afetação 

Os investidores, pessoas físicas ou jurídicas, tomam ciência e concordam por 

meio do item 9.2 do Memorial de Incorporação que o Empreendimento foi re-

gistrado sob o Regime Especial de Tributação do Patrimônio de Afetação nos 

moldes da Lei 10.931. 

• Demonstrações 

Financeiras 

A Sócia Ostensiva será responsável pela elaboração e divulgação das de-

monstrações financeiras anuais e das informações financeiras trimestrais da 

SCP.  

 

As demonstrações financeiras anuais deverão ser auditadas por auditor inde-

pendente registrado na CVM, assim como divulgadas, acompanhadas de no-

tas explicativas e parecer dos auditores independentes, na página da rede 

mundial de computadores https://www.orealizacoes.com.br/comerciais/royal-

campinas-hotel-contemporaneo bem como no jornal “Correio Popular”, no 

prazo de três meses contados do encerramento do exercício social da SCP. 

As informações financeiras trimestrais deverão ser revisadas por auditor in-

dependente registrado na CVM, assim como divulgadas, acompanhadas de 

notas explicativas e parecer dos auditores independentes na página da rede 

mundial de computadores https://www.orealizacoes.com.br/comerciais/royal-

campinas-hotel-contemporaneo bem como no jornal “Correio Popular”, no 

prazo de quarenta e cinco dias contados do encerramento de cada trimestre 

do exercício social da SCP. 

 

A elaboração das demonstrações financeiras anuais e das informações finan-

ceiras trimestrais mencionadas deverá seguir, conforme aplicável, a forma 

prevista na Lei 6404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

 

As demonstrações financeiras anuais e as informações financeiras trimestrais 

acima mencionadas deverão permanecer disponíveis na página da rede mun-

dial de computadores https://www.orealizacoes.com.br/comerciais/royal-cam-

pinas-hotel-contemporaneo por 3 (três) anos a contar da data das suas res-

pectivas divulgações. 

• Possibilidade de 

financiamento à 

construção 

(produção) e 

hipoteca do 

Empreendimento 

Os investidores declaram ter ciência e concordam por meio de cláusula 

específica e explícita da Promessa de Compra e Venda que as Unidades 

Imobiliárias poderão ser hipotecadas ou alienadas fiduciariamente a um 

agente financiador exclusivamente para fins de garantia para obter 

financiamento à construção (produção) do Empreendimento ou securitização 

dos recebíveis, que poderão ser empenhados ou cedidos (fiduciariamente ou 

não). 

• Estudo de 

viabilidade 

econômico-

financeira do 

O Empreendimento foi objeto de um estudo de viabilidade econômico-

financeira, anexo ao presente como Anexo II. 
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Empreendimento 

• Inadequação do 

Investimento 

 

O investimento nas Unidades Imobiliárias não é adequado a investidores que: 

(i) não tenham conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em 

imóveis; (ii) necessitem de liquidez imediata com relação às Unidades 

Imobiliárias a serem adquiridas (tendo em vista a natureza das negociações 

no setor imobiliário em geral, que pode demandar um longo prazo para a 

concretização das transações); e/ou (iii) não estejam dispostos a correr os 

riscos inerentes às atividadesdo setor hoteleiro ou de imóveis. Para uma 

avaliação adequada dos riscos associados ao investimento nas 

Unidades Imobiliárias, os investidores deverão ler a seção “Fatores de 

Risco” a seguir descritas antes de aceitar a Oferta.  

• Data de 

Lançamento do 

Empreendimento 

12 de janeiro de 2019, conforme cronograma Cronograma das Etapas do 

Empreendimento - Anexo VI.. 

• Informações 

Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre as Ofertantes, o 

Empreendimento ou a Oferta poderão ser obtidas no seguinte endereço 

eletrônico: https://www.orealizacoes.com.br/comerciais/royal-campinas-hotel-

contemporaneo 
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FATORES DE RISCO 

 

O investimento nas Unidades Imobiliárias envolve a exposição a determinados riscos. Antes de 

tomar uma decisão de investimento nas Unidades Imobiliárias a serem ofertadas no âmbito da 

Oferta, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias 

situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste 

documento, nos demais documentos relacionados à Oferta, em especial aos Contratos do 

Empreendimento, e, em particular, avaliar os fatores de risco descritos nesta seção. Os 

negócios, a situação financeira, os resultados operacionais, o fluxo de caixa, a liquidez e/ou os 

negócios atuais e futuros do Empreendimento podem ser afetados de maneira adversa por 

qualquer dos fatores de risco mencionados abaixo. O preço de mercado das Unidades 

Imobiliárias pode diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, 

hipóteses em que os investimentos dos potenciais investidores nas Unidades Imobiliárias 

poderão sofrer efeito adverso relevante. Os riscos descritos abaixo são aqueles que as 

Ofertantes conhecem e que acreditam que podem afetá-las de maneira adversa, de modo que 

riscos adicionais não conhecidos pelas Ofertantes atualmente ou que as Ofertantes consideram 

atualmente irrelevantes também podem afetá-las de forma adversa. 

 

Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto 

assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter 

ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para o Empreendimento, ou expressões 

similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso 

relevante nos negócios, na situação financeira, nos resultados operacionais, no fluxo de caixa, 

na liquidez e/ou nos negócios atuais e futuros do Empreendimento, bem como no preço das 

Unidades Imobiliárias. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas 

nesse contexto. 

 

Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e 

financeiros antes de investir nas Unidades Imobiliárias. 

 

Riscos Relacionados ao Empreendimento e 

às Ofertantes, individualmente ou em 

conjunto 

 

Os titulares das quotas da Sociedade em 

Conta de Participação, criada nos termos do 

Contrato de Constituição de SCP, (“SCP”) 

poderão não receber dividendos ou sofrer 

prejuízos. 

 

A despeito do direito dos Proprietários ao 

recebimento da Distribuição dos Dividendos 

O desenvolvimento de atividades imobiliárias 

implica riscos normalmente associados à 

concessão de financiamentos. 

 

Como é habitual entre as empresas do setor 

imobiliário, a Incorporadora e seu controlador 

concedem financiamentos a alguns dos 

compradores das unidades imobiliárias de seus 

empreendimentos. Consequentemente, a 

Incorporadora e seu controlador estão sujeitos aos 

riscos inerentes a este negócio, incluindo o risco de 

inadimplência do principal e juros e o risco de 
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Anuais, conforme definida no Contrato de 

Constituição de SCP, existe a possibilidade de, 

em um ou mais exercícios sociais, não haver a 

geração de lucros e, consequentemente, não 

haver o pagamento dos dividendos aos quotistas 

da SCP, no exercício fiscal em questão. Desse 

modo, existe a possibilidade de o Proprietário 

não obter nenhum lucro com o Empreendimento 

ou até mesmo ter que realizar um aporte na SCP 

se a demonstração dos resultados de suas 

operações apresentar prejuízo. Assim, o 

Proprietário poderá deixar de receber dividendos 

ou incorrer em gastosdecorrentes de prejuízos 

apurados. 

 

O valor de mercado das Unidades Imobiliárias 

pode sofrer desvalorização, o que poderá 

impactar adversamente as atividades das 

Ofertantes e os rendimentos financeiros dos 

Proprietários. 

 

O valor das Unidades Imobiliárias de propriedade 

das Ofertantes poderá vir a sofrer desvalorização 

significativa a partir da data de sua aquisição, em 

consequência das condições econômicas ou de 

mercado ou, tendo em vista, ainda, a destinação 

específica do Empreendimento. Tal 

desvalorização poderá diminuir as margens de 

lucro das Ofertantes, o que poderá afetar 

adversamente o resultado financeiro das 

Ofertantes e, consequentemente, os 

rendimentos financeiros dos Proprietários. 

 

A Incorporadora poderá não ser capaz de 

finalizar a construção e implantação do 

Empreendimento, nas mesmas condições 

originalmente previstas em sua estratégia de 

negócios, o que pode ter um efeito adverso 

sobre os resultados das Unidades 

Imobiliárias. 

 

aumento do custo dos recursos por ambos captados. 

Caso haja um aumento da inflação, o endividamento 

dos seus clientes, decorrente da celebração de 

contratos de venda a prazo, tende a aumentar, 

ocasionando, assim, um possível crescimento do 

índice de inadimplência. Caso isso venha a ocorrer, 

seus fluxos de caixa e, portanto, seus resultados, 

poderão ser adversamente afetados. Na hipótese de 

inadimplemento após a entrega das unidades 

adquiridas a prazo, a legislação brasileira garante o 

direito de promover ação de cobrança, tendo por 

objeto os valores devidos, e a consequente 

retomada da unidade do comprador inadimplente, 

observados os prazos e procedimentos judiciais. O 

resultado da referida ação costuma levar pelo menos 

dois anos e, portanto, caso o comprador venha a se 

tornar inadimplente, a Incorporadora e seu 

controlador não podem assegurar que serão 

capazes de reaver o valor total do saldo devedor, 

uma vez que geralmente revendem a unidade por 

preço inferior ao anteriormente estabelecido. Tais 

fatores podem ocasionar um efeito adverso 

relevante nas suas condições financeiras e nos seus 

resultados. Adicionalmente, a Incorporadora e seu 

controlador captam recursos no mercado a 

diferentes taxas e indexadores e a Incorporadora e 

seucontrolador podem não conseguir repassar aos 

seus clientes tais condições de remuneração, de 

modo a conceder financiamentos com indexadores 

diferentes. O descasamento de taxas e prazo entre 

a captação de recursos e os financiamentos 

concedidos pela Incorporadora e seucontrolador aos 

seus clientes poderá afetar adversamente seus 

fluxos de caixa e seus desempenhos financeiros. 

 

O crescimento da receita do Empreendimento 

depende de sua capacidade de atrair e manter 

pessoal técnico e administrativo altamente 

qualificado. 

 

O Empreendimento depende altamente dos serviços 

de pessoal técnico na execução de sua atividade de 
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Na fase de construção e implementação do 

Empreendimento, a Incorporadora poderá não 

ser capaz de concluir o projeto dentro do 

cronograma ou do orçamento inicialmente 

estimado devido a uma série de fatores, 

incluindo, mas não se limitando a: (i) fenômenos 

naturais, condições ambientais e condições 

geológicas adversas; (ii) incapacidade e demora 

na obtenção da posse, aquisição ou 

arrendamentos das terras necessárias à 

implantação do Empreendimento em 

cumprimento com as leis imobiliárias brasileiras, 

mesmo que já tenha sido concluída a posse, 

aquisição ou arrendamento dos imóveis 

necessários; (iii) atrasos na obtenção e 

renovação de licenças ambientais ou quaisquer 

outras autorizações e aprovações por parte dos 

órgãos reguladores, inclusive em decorrência da 

incapacidade de cumprir com todas as 

condicionantes impostas pelos órgãos de 

licenciamento ambiental, que podem impactar 

cronograma do Empreendimento, elevando, 

significantemente, os prazos e valores 

inicialmente estimados para a construção do 

Empreendimento; (iv) falhas nos serviços 

necessários, incluindo imprevistos de 

engenharia, que podem levar a riscos de 

acidentes e impondo custos adicionais para 

adequação da construção; (v) possível 

desacordo entre os empreiteiros e 

subempreiteiros eventualmente responsáveis 

pela construção ou entre a construtora e 

empreiteiros e subempreiteiros eventualmente 

responsáveis pela construção, bem como 

atrasos na aquisição de equipamentos; (vi) falha 

na fabricação, montagem e/ou entrega dos 

equipamentos por partes dos fornecedores 

contratados, inclusive nos prazos inicialmente 

esperados; (vii) disputas trabalhistas; (viii) não 

obtenção e ou atraso dos desembolsos dos 

financiamentos previstos no quadro de usos e 

fontes do projeto; (ix) necessidade de uso do 

desenvolvimento, na operação, implantação e 

comercialização de diárias hoteleiras. Se o 

Empreendimento perder os principais integrantes 

desse quadro de pessoal ou se precisar ampliá-lo, 

caberá à operadora do Empreendimento atrair e 

treinar pessoal adicional para a área técnica, que 

poderá não estar disponível no momento em que se 

tornar necessário ou, se disponível, poderá 

representar um custo elevado adicional para a 

Administradora.  

 

A demanda por pessoal técnico tem aumentado nos 

últimos anos e o Empreendimento concorrerá por 

esse tipo de mão de obra. Adicionalmente, há 

dificuldade para atrair mão de obra qualificada. Se a 

operadora do Empreendimento não conseguir atrair 

e não mantiver o pessoal essencial de que precisa 

para a manutenção, o desenvolvimento, a operação 

e a expansão de suas operações, a Administradora 

poderá ser incapaz de administrar seus negócios de 

modo eficiente. Estes fatores podem gerar um efeito 

adverso na situação financeira e nos resultados 

operacionais do Empreendimento. 

 

Não é possível garantir que os governos 

municipais, estaduais e federais farão 

investimentos em infraestrutura e saneamento 

básico nas regiões onde será desenvolvido o 

Empreendimento. 

 

O Empreendimento está localizado em região que 

necessita de investimentos infraestrutura por parte 

das autoridades municipais, estaduais e federais, 

dos quais o sucesso do Empreendimento depende 

em grande parte. Não há como garantir, contudo, 

que essas propostas de investimento serão 

implementadas por tais autoridades 

governamentais. 

 

O governo brasileiro tem exercido e continua a 

exercer influência significativa sobre a economia 

brasileira. Este envolvimento, bem como as 
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terreno pelo governo, decretação de bem de 

utilidade pública ou eventos similares; e(x) 

ocorrência de quaisquer eventos de caso fortuito 

ou força maior que afetem, de qualquer forma, a 

construção e implementação do 

Empreendimento. 

 

A Incorporadora não terá qualquer 

responsabilidade pela arrecadação de 

receitas do Empreendimento após a entrega 

das Unidades Imobiliárias. 

 

Segundo a legislação vigente, incorporadores e 

seus acionistas não têm qualquer 

responsabilidade quanto à arrecadação de 

receitas dos empreendimentos construídos e 

entregues por essas empresas sob esse regime 

(tais como, mas não se limitando, a receitas de 

diárias, refeições, uso de estacionamento, dentre 

outras). Assim, a Incorporadora ou qualquer de 

seus acionistas diretos ou indiretos não poderá 

ser responsabilizado, caso o Empreendimento 

tenha receitas aquém do previsto ou mesmo não 

venha a auferir receitas. A responsabilidade de 

incorporadores em relação aos imóveis 

construídos sob esse regime restringe-se às 

hipóteses previstas na legislação específica. 

 

Grande parte das remunerações a serem 

auferidas pela Sócia Ostensiva e pela 

Administradora estão atreladas, 

respectivamente, à receita líquida da SCP e à 

receita bruta ajustada do Empreendimento e 

não a seu lucro. 

 

A parte mais significativa das remunerações a 

serem auferidas pela Sócia Ostensiva e pela 

Administradora estão atreladas, 

respectivamente, à receita líquida da SCP e à 

receita bruta ajustada do Empreendimento. Caso 

o resultado líquido do Empreendimento seja 

negativo, a Sócia Ostensiva e a Administradora 

condições políticas e econômicas brasileiras, 

poderão afetar adversamente o 

Empreendimento. 

 

O governo brasileiro frequentemente intervém na 

economia brasileira e, de tempos em tempos, 

introduz mudanças significativas na política e nos 

regulamentos. As ações do governo brasileiro de 

controlar a inflação e outras políticas e 

regulamentação frequentemente envolvem, entre 

outras medidas, aumentos nas taxas de juros, 

mudanças nas políticas fiscais e monetárias, 

controles de preço, desvalorizações de moeda, 

controles de capital e limites às importações. As 

atividades das Ofertantes e do Empreendimento, 

suas situações financeiras e seus resultados de 

operações poderão ser adversamente afetados por 

mudanças na política ou regulamentação nos níveis 

federal, estadual e municipal que envolvam ou 

afetem fatores como: 

 

• taxas de juros; 

• política monetária; 

• variações cambiais; 

• inflação; 

• liquidez do capital doméstico e mercado de 

empréstimos; 

• políticas tributárias; 

• alterações em leis trabalhistas; 

• regulamentações ambientais em nosso setor; 

• taxas de câmbio e controles e restrições 

sobre remessas para o exterior, como aquelas 

brevemente impostas em 1989 e começo de 1990; e 

• outros desenvolvimentos políticos, sociais ou 

econômicos que afetaram o Brasil. 

 

As Ofertantes não podem assegurar que o governo 

brasileiro manterá as políticas econômicas atuais, ou 

que alguma mudança implementada pelo governo 

brasileiro afetará, direta ou indiretamente, os 

negócios e o resultado operacional das Ofertantes 

ou do Empreendimento. 
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continuarão a receber suas remunerações 

enquanto os Proprietários não terão direito a 

serem remunerados. Desse modo, a Sócia 

Ostensiva e a Administradora terão direito ao 

recebimento de remuneração 

independentemente dos seus desempenhos 

individuais e do desempenho financeiro da SCP. 

Nesse caso, o direito ao recebimento de 

remuneração por parte dos Proprietários poderá 

ser prejudicado. 

 

Os rendimentos e receitas do investimento 

nas Unidades Imobiliárias estão sujeitos à 

sazonalidade e poderão variar 

significativamente. 

 

Tendo em vista que o investimento nas Unidades 

Imobiliárias depende do desempenho do setor 

hoteleiro, o adquirente das Unidades 

Imobiliáriasestásjueitoaos reflexos da 

sazonalidade, sendo que as receitas decorrentes 

da exploração do setor hoteleiro poderão se 

concentrar em determinadas épocas do ano. 

Consequentemente, os resultados operacionais 

obtidos pela administradora hoteleira 

responsável pela administração do 

Empreendimento poderão oscilar 

significativamente de um período a outro em 

razão de fatores sazonais, e essas variações 

poderão causar efeito adverso relevante na 

Remuneração a ser auferida pelas Unidades 

Imobiliárias. 

 

A operadora do Empreendimento poderá não 

ser capaz de operá-lo nas mesmas condições 

originalmente previstas na estratégia de 

negócios, o que pode ter um efeito adverso 

sobre os resultados das Unidades 

Imobiliárias. 

 

A operadora do Empreendimento poderá ter 

dificuldades em operar o Empreendimento e 

 

As atividades da Incorporadora, inclusive para 

incorporação do Empreendimento, estão sujeitas 

à extensa regulamentação, o que pode aumentar 

o seu custo e limitar seu desenvolvimento ou de 

outra forma afetar adversamente suas 

atividades. 

 

As atividades do setor imobiliário estão sujeitas a 

regulamentos, autorizações e licenças, expedidas 

por autoridades federais, estaduais e municipais, 

relativos à construção, zoneamento, uso do solo, 

proteção do meio-ambiente e do patrimônio 

histórico, dentre outros. Para desenvolver as suas 

atividades de incorporação e construção, inclusive 

do Empreendimento, a Incorporadora deverá obter, 

manter e renovar alvarás, licenças e autorizações de 

diversas autoridades governamentais. A 

Incorporadora empenha-se em manter a 

observância dessas leis, posturas e regulamentos, 

mas caso isso não seja possível, estará sujeita à 

aplicação de multas, embargo de obras, 

cancelamento de licenças e revogação de 

autorizações dentre outras penalidades e restrições 

à sua atividade, o que poderá afetar de modo 

adverso suas atividades e a conclusão do 

Empreendimento. Não é possível garantir (i) que 

novas normas não serão aprovadas ou, se 

aprovadas, não serão aplicáveis à Incorporadora, (ii) 

que não ocorrerão alterações ou interpretações mais 

rígidas das leis e regulamentos existentes, ou (iii) 

que a Incorporadora obterá, para o 

Empreendimento, todas as autorizações e licenças 

tempestivamente, provocando atrasos no 

desenvolvimento do Empreendimento. 

 

Riscos Relacionados à Oferta, ao Mercado 

Imobiliário e ao Setor Hoteleiro 

 

Os rendimentos e a Remuneração atrelados às 

Unidades Imobiliárias não contam com qualquer 

garantia adicional real ou fidejussória.  
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diversos fatores poderão impedir o regular 

funcionamento de suas unidades. 

 

As Unidades Imobiliárias também estão 

expostas aos riscos de operação do 

Empreendimento, tais como: (i) desempenho de 

serviços abaixo dos níveis de eficiência 

esperado; (ii) demanda abaixo da prevista; (iii) 

manutenção ineficiente; (iv) aumentos dos 

custos das operações, incluindo os custos 

relativos a litígios trabalhistas, custos relativos à 

operação e manutenção de equipamentos, 

seguros e tributos; (v) não obtenção da licença 

de operação e/ou não renovação da licença de 

operação vigente; (vi) riscos de danos ao meio 

ambiente, que podem ensejar ações judiciais por 

parte de órgãos fiscalizadores, entidades de 

proteção ambiental e do Ministério Público, 

requerendo pagamento de compensação por 

danos eventualmente causados; (vii) incêndios, 

explosões, desastres naturais, tais como 

terremotos, furacões ou outros eventos de força 

maior, atos terroristas ou outras ocorrências 

semelhantes que poderiam resultar em danos 

pessoais, perda de vida; (viii) erros de operação; 

(ix) conflitos com os proprietários de terrenos 

adjacentes, inclusive queixas de ruído; e (x) 

necessidade de uso pelo governo, decretação de 

bem de utilidade pública ou eventos similares. 

Caso a operadora do Empreendimento tenha 

dificuldades em operar o Empreendimento e/ou 

qualquer fator impeça o regular funcionamento 

de suas unidades, a operadora será incapaz de 

gerar a receita originalmente esperada das 

Unidades Imobiliárias. 

 

As Ofertantes poderão não dispor de seguro 

suficiente para se proteger contra perdas 

substanciais, o que pode afetar 

adversamente os negócios ou a condição 

financeira das Ofertantes. 

 

 

Os rendimentos atrelados às Unidades Imobiliárias 

não contam com qualquer garantia real ou 

fidejussória. Caso a operadora do Empreendimento 

ou as Ofertantes não cumpram suas obrigações de 

pagamento, os bens das Ofertantes ou da operadora 

do Empreendimento poderão ser excutidos e, nesta 

hipótese, tais rendimentos não serão auferidos pelos 

investidores nas Unidades Imobiliárias. 

 

Os interesses dos quotistas das Ofertantes 

podem ser conflitantes com os interesses dos 

investidores das Unidades Imobiliárias. 

 

Os quotistas das Ofertantes poderão ter interesse 

em realizar aquisições, alienações de ativos e 

parcerias, buscar financiamentos ou operações 

similares que podem ser conflitantes com os 

interesses dos outros investidores das Unidades 

Imobiliárias e causar um efeito material adverso nas 

atividades, situação financeira e resultados 

operacionais a serem por estas auferidos. 

 

A liquidez do mercado secundário de imóveis 

pode dificultar o desinvestimento nas Unidades 

Imobiliárias por seus titulares.  

 

O mercado secundário de imóveis apresenta baixa 

liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, 

no futuro, um mercado mais líquido para negociação 

de imóveis, em especial das Unidades Imobiliárias 

que possibilite aos investidores sua alienação 

imediata caso estes assim decidam. Dessa forma, os 

titulares de Unidades Imobiliárias emitidas no âmbito 

da Oferta podem ter dificuldade em realizar a venda 

desses títulos no mercado secundário. 

Adicionalmente, a liquidez das Unidades Imobiliárias 

poderá ser negativamente afetada por uma crise no 

mercado de imóveis da Cidade de Campinas, do 

Estado de São Paulo, do Brasil ou, ainda, do 

mercado estrangeiro, fazendo com que os titulares 

das Unidades Imobiliárias do Empreendimento 
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As Ofertantes mantém apólices de seguro com 

cobertura de certos riscos em potencial, como 

danos patrimoniais, riscos de engenharia, 

incêndio, quedas, desmoronamentos, raios, 

explosão de gás e prováveis erros de 

construção. Todavia, as Ofertantes não podem 

garantir que as suas coberturas estarão sempre 

disponíveis ou serão sempre suficientes para 

cobrir eventuais danos decorrentes de tais 

sinistros. Além disso, existem determinados tipos 

de riscos que podem não estar cobertos por suas 

apólices, tais como, exemplificativamente, 

guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção 

de certas atividades. Ademais, as Ofertantes 

podem ser obrigadas ao pagamento de multas e 

outras penalidades em caso de atraso na entrega 

das unidades comercializadas, penalidades que 

não se encontram cobertas pelas apólices de 

seguro das Ofertantes. Adicionalmente, as 

Ofertantes não têm como garantir que, quando 

do vencimento de suas atuais apólices de 

seguro, conseguirão renová-las em termos 

suficientes e favoráveis. Por fim, sinistros que 

não estejam cobertos pelas apólices das 

Ofertantes ou a impossibilidade de renovação de 

apólices de seguro podem afetar adversamente 

os negócios ou a condição financeira das 

Ofertantes. 

 

Condenações em dinheiro em valor 

significativo contra as Ofertantes e a 

operadora do Empreendimento em 

processos judiciais ou administrativos 

poderão ter um considerável efeito negativo 

sobre a construção do Empreendimento e/ou 

a receita das Unidades Imobiliárias. 

 

Eventuais processos judiciais e administrativos 

envolvendo reivindicações monetárias 

significativas, inclusive, entre outros, processos 

cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais, ações 

civis públicas, ações populares, processos de 

possam ter dificuldade em realizar a venda desses 

imóveis no mercado secundário ou até mesmo 

podem não conseguir realizá-la, e, 

consequentemente, podem sofrer prejuízo. 

 

Limitações na infraestrutura de transporte aéreo 

e terrestre podem afetar a atratividade do 

Empreendimento. 

 

A infraestrutura de transporte aéreo e terrestre 

constitui um fator importante para expansão da 

atividade de hotelaria no Brasil. Nesse sentido, a 

taxa de ocupação do Empreendimento poderá variar 

significativamente, dependendo das condições do 

transporte aéreo e terrestre que sirvam, em especial, 

a cidade de Campinas. Eventuais interrupções ou 

suspensões nesses serviços poderão afetar 

significativamente a Remuneração. 

 

A percepção de riscos em outros países, 

especialmente nos países de economia 

emergente, poderá afetar o valor de mercado das 

Unidades Imobiliárias. 

 

Investir em imóveis em mercados emergentes, tais 

como o Brasil, envolve um risco maior do que investir 

em imóveis de países mais desenvolvidos, e tais 

investimentos podem ser tidos como sendo de 

natureza especulativa. Os investimentos em imóveis 

estão sujeitos a riscos econômicos e políticos, 

envolvendo, dentre outros: mudanças nos ambientes 

legal, regulatório, fiscal, econômico e político que 

podem afetar a capacidade dos investidores de 

receber pagamentos, no todo ou em parte, com 

relação a seus investimentos; e restrições a 

investimentos estrangeiros e a repatriação de capital 

investido. Não há certezas de que não ocorrerão no 

Brasil eventos políticos ou econômicos que poderão 

interferir nas atividades do Empreendimento, 

conforme descrito acima. 

 

Outros riscos de mercado 

38



PROSPECTO RESUMIDO 

39 
 

desapropriação e outros movidos contra as 

Ofertantes e a operadora do Empreendimento 

poderão afetar a construção do Empreendimento 

ou a receita das Unidades Imobiliárias. 

 

Os Proprietários poderão estar sujeitos 

eventual imposição de responsabilidade civil, 

trabalhista, previdenciária ou tributária 

decorrentes da administração do Imóvel. 

 

O regular funcionamento do Empreendimento 

depende de certos fatores que estão fora do 

controle dos Proprietários, incluindo a qualidade 

dos serviços prestados pela Administradora. 

Caso a Administradora que presta serviços às 

Ofertantes não cumpra suas obrigações cíveis, 

trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, os 

Proprietários poderão sofrer a imposição de 

penalidades pelas autoridades competentes 

inclusive, em alguns casos, após uma eventual 

venda de suas Unidades Imobiliárias.  

 

O aumento da concorrência na região do 

Empreendimento poderá afetar sua 

rentabilidade. 

 

Caso haja a construção de outros 

empreendimentos hoteleiros na região do 

Empreendimento, tal fato poderá afetar 

adversamente a venda das Unidades 

Imobiliáriase o fluxo de hóspedes ao 

Empreendimento. Esses fatores poderão 

prejudicar de forma significativa a Remuneração. 

 

Mudanças climáticas podem ocasionar 

atrasos nas entregas das unidades. 

 

Eventuais alterações climáticas adversas e 

imprevistas podem vir a acarretar atrasos em 

relação à entrega das obras de incorporação e 

construção da Incorporadora, bem como pode 

demandar a realização de investimentos 

 

O setor imobiliário é afetado pela conjuntura 

econômica do país e do próprio setor.  

 

A demanda por novas unidades imobiliárias é 

influenciada por diversos fatores, incluindo o 

crescimento do nível de emprego, taxas de juros de 

longo e curto prazos, programas de financiamento 

hipotecário, confiança do consumidor, políticas 

governamentais, fatores demográficos e, em menor 

extensão, mudanças em impostos prediais, custos 

de energia e regulamentação de Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica. O lançamento de novas unidades, 

por outro lado, é influenciado pelo estoque de 

unidades existentes, restrições na legislação de 

zoneamento, políticas governamentais, custo e 

disponibilidade de terrenos, custos diversos de 

construção e vendas, disponibilidade de 

financiamento, dentre outros fatores. Existem 

incertezas econômicas e políticas consideráveis que 

podem prejudicar o comportamento de compra dos 

clientes, os custos de construção, a disponibilidade 

de mão-de-obra e matéria-prima e demais fatores 

que afetam o setor imobiliário de modo geral. Taxas 

de juros mais altas podem afetar a capacidade dos 

compradores de unidades imobiliárias de obter 

financiamentos e, dessa forma, podem reduzir a 

demanda por novas unidades autônomas, além de 

tornarem menos atrativas as condições de 

investimento em unidades autônomas hoteleiras. A 

falta de disponibilidade de financiamento é outro 

fator que pode afetar a demanda por novas unidades 

autônomas, causando uma redução nas nossas 

vendas. A inflação também teve e poderá continuar 

a ter efeito sobre a situação financeira das 

Ofertantes e em seus resultados operacionais. 

Quase todas as despesas operacionais das 

Ofertantes são denominadas em moeda corrente 

nacional, e os fornecedores e prestadores de 

serviços relacionados a tais despesas, de modo 

geral, tentam reajustar seus preços para refletir a 

inflação brasileira. 
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adicionais e não planejados em relação aos 

empreendimentos, o que pode afetar 

adversamente os negócios da Incorporadora. 

Adicionalmente, condições climáticas adversas 

podem interferir no cronograma de execução dos 

projetos, o que pode levar ao adiamento nos 

cronogramas dos projetos e de investimentos da 

Incorporadora, impactando negativamente nos 

resultados da Incorporadora. 

 

A Incorporadora depende da disponibilidade 

de financiamento para suprir sua 

necessidade de capital de giro e de recursos 

para aquisição de terrenos, bem como para 

financiar aquisições de imóveis por 

compradores de imóveis em potencial. 

 

Para o exercício de suas atividades a 

Incorporadora necessita de volumes 

significativos de capital de giro e de recursos 

para aquisição de terrenos. Dessa forma, a 

Incorporadora depende de empréstimos 

bancários e do caixa gerado por suas atividades 

para suprir sua necessidade de capital de giro. 

Para o crescimento e desenvolvimento futuro das 

suas atividades, a Incorporadora pode, portanto, 

ter necessidade de levantar capital adicional por 

meio de empréstimos bancários, ou da emissão 

de títulos de dívida, bem como por meio de 

aportes de capital de seus acionistas ou da 

emissão de ações.  

 

Adicionalmente, a maioria dos potenciais 

compradores de imóveis também depende de 

financiamento para adquirir seus imóveis. A 

Incorporadora não pode assegurar que haverá 

disponibilidade de financiamento com condições 

satisfatórias para a Incorporadora ou para 

compradores de imóveis em potencial. 

Mudanças nas regras de financiamento do 

Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema 

Financeiro Imobiliário, a falta de disponibilidade 

 

Riscos Relacionados ao controlador, direto ou 

indireto, ou grupo de controle da Incorporadora 

 

Problemas com os empreendimentos 

imobiliários do controlador da Incorporadora que 

escapam ao seu controle poderão vir a prejudicar 

a sua reputação, bem como sujeitá-lo a eventual 

imposição de responsabilidade civil. 

 

A reputação e a qualidade técnica das obras dos 

empreendimentos imobiliários realizados pelo 

controlador da Incorporadora diretamente, ou por 

meio de suas sociedades de propósito específico 

(“SPEs”), individualmente ou em associação com 

sócios e parceiros, são fatores determinantes em 

suas vendas e crescimento. O prazo e a qualidade 

dos empreendimentos imobiliários dos quais o 

controlador da Incorporadora participa, no entanto, 

depende de certos fatores que estão fora do seu 

controle completo, incluindo a qualidade e a 

tempestividade na entrega do material fornecido 

para obras e a capacitação técnica dos profissionais 

e colaboradores terceirizados (empreiteiros). Caso 

os empreiteiros que prestam serviços à 

Incorporadora não cumpram suas obrigações 

trabalhistas ou fiscais, o controlador da 

Incorporadora, como co-responsável, poderá sofrer 

a imposição de penalidades pelas autoridades 

competentes. Adicionalmente, podem ocorrer 

atrasos na execução de empreendimentos ou 

defeitos em materiais e/ou falhas de mão-de-obra. 

Quaisquer defeitos podem atrasar a conclusão dos 

empreendimentos imobiliários e, caso sejam 

constatados depois da conclusão, podem sujeitar o 

controlador da Incorporadora a processos cíveis 

propostos por compradores ou ocupantes das 

unidades. Além disso, conforme disposto no Código 

Civil, o controlador da Incorporadora presta garantia 

limitada ao prazo de cinco anos sobre defeitos 

estruturais em seus empreendimentos e podem vir a 

ser demandados com relação a tais garantias.  
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de recursos no mercado para obtenção de 

financiamento ou um aumento das taxas de juros 

podem prejudicar a capacidade da Incorporadora 

e a capacidade ou disposição de compradores 

em potencial para tomar financiamentos, 

restringindo, assim, o crescimento e 

desenvolvimento futuros das atividades da 

Incorporadora, e reduzindo a demanda pelos 

imóveis da Incorporadora. Nesta hipótese, a 

Incorporadora poderá necessitar de capital ou 

financiamento adicional antes do previsto ou ser 

obrigadaa adiar alguns de seus novos planos de 

incorporação e expansão ou, ainda, abrir mão de 

oportunidades de mercado. 

 

A capacidade das Ofertantes de pagar e 

refinanciar suas dívidas e financiar seus 

investimentos planejados dependerá das 

suas respectivas capacidades de gerar 

receita no futuro. 

 

As Ofertantes não podem garantir que terão 

acesso no futuro a financiamentos em valor e 

condições suficientes que lhes permitam pagar 

suas dívidas ou financiar outras necessidades de 

caixa ou que suas atividades gerarão fluxo de 

caixa operacional suficiente. Futuros 

instrumentos de empréstimo como linhas de 

crédito, podem conter cláusulas mais restritivas, 

principalmente, devido à recente crise 

econômica e à falta de disponibilidade de crédito, 

e/ou exijam que as Ofertantes tenham que 

hipotecar ativos como garantia dos empréstimos 

tomados. A dificuldade de obter capital adicional 

em termos satisfatórios poderá atrasar e impedir 

a expansão ou afetar adversamente os negócios 

das Ofertantes. 

 

 

 

Nessas hipóteses, o controlador da Incorporadora 

poderá incorrer em despesas inesperadas, o que 

poderá ter um efeito adverso relevante na sua 

condição financeira e nos seus resultados 

operacionais. Tais fatores também podem afetar a 

sua reputação como prestadora de serviços de 

construção de empreendimentos imobiliários de 

terceiros, onde o controlador da Incorporadora 

também é responsável por garantir a solidez da obra 

pelo período de cinco anos.  

 

Podem ocorrer atrasos ou mesmo a impossibilidade 

de obtenção de alvarás ou aprovações das 

autoridades competentes para os projetos de 

construção. Os projetos também podem sofrer 

atrasos devido a condições meteorológicas 

adversas, como desastres naturais, incêndios, 

atrasos no fornecimento de matérias primas e 

insumos ou mão-de-obra, acidentes, questões 

trabalhistas, greves, falta de disponibilidade de mão 

de obra, imprevistos de engenharia, ambientais ou 

geológicos, controvérsias com empresas 

contratadas e subcontratadas, condições 

imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores, 

questionamento de proprietários de imóveis 

vizinhos, ou outros acontecimentos. Caso isso 

aconteça, a Incorporadora pode ser obrigadaa 

corrigir o problema antes de dar continuidade às 

obras, o que pode atrasar a execução do 

empreendimento em questão. A Incorporadora pode 

incorrer em custos, tanto na incorporação quanto na 

construção de um empreendimento, que 

ultrapassem suas estimativas originais em razão de 

aumentos da taxa de juros, novos impostos ou 

tributos a serem criados, ou mesmo a alteração das 

alíquotas dos existentes, custos de materiais, de 

mão-de-obra ou quaisquer outros custos ou 

despesas e que não sejam passíveis de repasse aos 

compradores. 

 

A ocorrência de um ou mais eventos envolvendo 

41



PROSPECTO RESUMIDO 

42 
 

problemas com os empreendimentos imobiliários 

dos quais o controlador da Incorporadora poderá vir 

a afetar adversamente a sua reputação e suas 

vendas futuras assim como a reputação e as vendas 

futuras da Incorporadora. 
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QUADRO RESUMO

CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE
AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS - “ROYAL CAMPINAS NORTE”

 

Unidade:{UNIDADE_NUMERO_CONTRATO}

Subcondomínio A - Hotel

CAPÍTULO I – PARTES

 

1.1      De um lado, como compromitente vendedora, daqui em diante chamada,
simplesmente, por “VENDEDORA”, SPCIA 01 – EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., sociedade empresária limitada devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 16.588.973/0001-23, com sede social na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, na Rua Doutor José Inocêncio de Campos, nº 153, 7º andar,
Cambuí, CEP 13024-230, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o
NIRE 35.226.751.456, que assume as responsabilidades da incorporação, sendo
representada, neste ato, na forma do seu Contrato Social.

 

1.2      De outro lado, como compromissário comprador, daqui em diante
denominado, simplesmente, “COMPRADOR”, qualquer que seja a quantidade ou
gênero:

           #CLIENTESECAO-V2##PJ#

 

Nome: {CLIENTE_NOME}
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CNPJ n.º: {CLIENTE_CPFCNPJ}

Endereço: {CLIENTE_ENDERECO} - {CLIENTE_BAIRRO} -
{CLIENTE_CIDADE} / {CLIENTE_ESTADO} - {CLIENTE_CEP} 

Representada por:

 

#/PJ##PF#

Nome: {CLIENTE_NOME}

Endereço: {CLIENTE_ENDERECO} - {CLIENTE_BAIRRO} -
{CLIENTE_CIDADE} / {CLIENTE_ESTADO} - {CLIENTE_CEP}

Número de celular: {CLIENTE_CELULAR}

Email: {CLIENTE_EMAIL}

Nacionalidade: {CLIENTE_NACIONALIDADE}

Estado civil: {CLIENTE_ESTADOCIVIL}

Profissão: {CLIENTE_PROFISSAO}

Cédula de identidade, RG nº:    {CLIENTE_RG}           Órgão expedidor:
{CLIENTE_ORGAOEXPEDIDOR}

Inscrito(a) no CPF/MF sob n.º   {CLIENTE_CPFCNPJ}          
#CONJUGE#casado(a) no regime de: {CLIENTE_REGIMECASAMENTO}

Data do casamento: {CLIENTE_DATACASAMENTO}

{CLIENTE_PACTOANTENUPCIAL}

Tabelião para reconhecimento de firma(s): {CLIENTE_TABELIAO}

             

qualificação do cônjuge, que aqui também comparece como adquirente:
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Nome: {CLIENTE_CONJUGE_NOME}

Endereço: {CLIENTE_ENDERECO} - {CLIENTE_BAIRRO} -
{CLIENTE_CIDADE} / {CLIENTE_ESTADO} - {CLIENTE_CEP}

Número de celular: {CLIENTE_CONJUGE_CELULAR}

E-mail: {CLIENTE_CONJUGE_EMAIL}

Nacionalidade: {CLIENTE_CONJUGE_NACIONALIDADE}

Profissão: {CLIENTE_CONJUGE_PROFISSAO}

Cédula de identidade, RG n.º:  {CLIENTE_CONJUGE_RG}           Órgão
expedidor: {CLIENTE_CONJUGE_RG_ORGAOEXPEDIDOR}

Inscrito(a) no CPF/MF sob n.º: {CLIENTE_CONJUGE_CPF}

Tabelião para reconhecimento de firma(s): {CLIENTE_TABELIAO}

#/CONJUGE##/PF#

#/CLIENTESECAO-V2#

 

CAPÍTULO II - DO EMPREENDIMENTO E DA UNIDADE AUTÔNOMA OBJETO
DO PRESENTE CONTRATO

 

2.1 O Empreendimento, aqui objetivado, denominado “ROYAL CAMPINAS
NORTE”, é destinado a fins hoteleiro, comercial e serviços, cuja incorporação foi
registrada sob R.04/M.207.603, de 18 de agosto de 2014, posteriormente retificada
sob Av.08/M.207.603, de 02 de abril de 2015, do 3º Oficial de Registro de Imóveis de
Campinas/SP, erigido na Av. Royal Palm Plaza, nº 180.
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2.1.1 O Imóvel onde foi realizado o Empreendimento foi havido pela VENDEDORA
conforme R.03/M.207.603 de 23 de julho de 2014, do 3º Oficial de Registro de Imóveis
de Campinas/SP.

 

2.1.2 Nos termos da Lei Federal n.º 4.591/64, e legislação complementar, pertinente
ao assunto, para o fim de promover uma incorporação imobiliária no terreno acima
descrito e caracterizado, a VENDEDORA tomou as seguintes providências:

 

a)          fez aprovar na Prefeitura Municipal o projeto de construção do
Empreendimento, conforme Alvará de Aprovação e Execução de Edificação
nova n.º 180/2014, expedido pela Municipalidade de Campinas, em 26 de
março de 2014, em decorrência do protocolo n.º 2013.11.11.129, e
posteriormente, fez aprovar perante a Prefeitura Municipal o Projeto de
Substituição conforme alvará de aprovação nº 283/2015, expedido em
12/04/2015, em decorrência do protocolo nº 20141122453;

b)          registrou o memorial de incorporação (o “Memorial de Incorporação”) do
Empreendimento sob nº R.04 na aludida matrícula nº 207.603, do 3º Registro
de Imóveis da Comarca de Campinas/SP, onde foi feita a discriminação das
unidades, os registros, averbações e arquivamentos exigidos por Lei, sendo a
referida incorporação revalidada e retificada conforme as averbações Av.07 e
Av.08, respectivamente, na referida matrícula, ambas datadas de 02/04/2015.

c)           estabeleceu as normas da convenção de condomínio, estando nela previstas
as normas que dispõem sobre a destinação, as instalações e a utilização do
Empreendimento.

 

d)          Obteve o Certificado de Conclusão de Obra nº 1155/2018, datado de 27 de
dezembro de 2018 e devidamente registro na matrícula nº 207.603, do 3º
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Registro de Imóveis da Comarca de Campinas/SP, sob a Av. 17.

 

 

2.2      São características da unidade autônoma aqui objetivada, do Condomínio
“ROYAL CAMPINAS NORTE”:

 

 

Matrícula nº {INFORMACAO_EXTRA2} do 3º Registro de Imóveis de
Campinas/SP

Unidade
n.º: {UNIDADE_NUMERO_CONTRATO} Torre/Edifício: {UNIDADE_BLOCO}

Localização: {INFORMACAO_EXTRA1} Pavimento, com:

Total de {UNIDADE_AREAPRIVATIVA} m² de área privativa real

Total de {UNIDADE_AREACOMUM_TOTAL} m² de área comum real

Total de {UNIDADE_AREATOTAL} m² de área real

Fração ideal no terreno e nas coisas comuns
de {UNIDADE_FRACAOIDEAL}

Uso exclusivamente hoteleiro

 

2.2.1   A unidade autônoma supra caracterizada será adiante designada
simplesmente por “Unidade Autônoma”.

 

2.3      Ao Subcondomínio Hotel (ou “Hotel”), no qual a Unidade Autônoma se acha
inserida, foram destacadas 155 vagas de estacionamento, utilizadas com auxílio de
manobrista, mediante operação específica de vagas de garagem, cuja receita será
revertida ao Subcondomínio na forma da Convenção do Condomínio.
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2.3.1   As vagas para estacionamento de veículos estão incluídas na área comum de
uso exclusivo do Subcondomínio Hotel, integrante do Empreendimento.

 

2.3.2   Apesar de existirem vagas de tamanhos diferentes (pequenas, médias e
grandes), as respectivas áreas de construção são rateadas igualmente por todas as
unidades autônomas, sendo indicadas como áreas comuns de divisão não
proporcional nos quadros da NBr 12.721.

 

2.4      A Unidade Autônoma foi construída e entregue conforme planta da unidade
autônoma constante do ANEXO I e o memorial descritivo do Empreendimento
constante do ANEXO II (art. 32, letra “g”, da Lei 4.591/64), e foi decorado e equipado
conforme ANEXO IV, todos entregues, neste ato, ao COMPRADOR.

 

2.4.1   O COMPRADOR declara, expressamente, ter pleno conhecimento da planta da
Unidade Autônoma que ora está adquirindo.

 

CAPÍTULO III - PREÇO TOTAL DE ALIENAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA E
FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DA
UNIDADE AUTÔNOMA

 

3.1    O preço (“Preço”) à vista, certo e ajustado, é de R$
{VENDA_VALORCONTRATO} ({VENDA_VALORCONTRATO_EXTENSO}) , sujeito
à atualização monetária e juros adiante pactuados, sendo que deste valor, em face
do que determina o art. 41, da Lei Federal n.º 4.591/64, 20% (vinte por cento)
corresponde à fração ideal relativa à Unidade Autônoma e 80% (oitenta por cento)
corresponde as acessões que constituirão a Unidade Autônoma (partes privativas e
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comuns em proporção). O preço total, certo e ajustado, com incidência dos juros na
taxa e forma de amortização estabelecidas nas Normas Gerais deste instrumento, é
de R$ {VENDA_VALORCONTRATO_COMJUROS}
({VENDA_VALORCONTRATO_COMJUROS_EXTENSO}).

 

3.2    O Preço de aquisição da Unidade Autônoma será pago pelo COMPRADOR,
com recursos próprios, na forma abaixo:

 

)   Sinal e princípio de pagamento (“Sinal”): a título de sinal e princípio de
pagamento, é recebida, neste ato, pela VENDEDORA, R$
{VENDA_SINAL_VALORTOTAL_ATO}
({VENDA_SINAL_VALORTOTAL_ATO_EXTENSO})  por meio de boleto bancário,
cuja quitação dar-se-á automaticamente com a sua regular compensação bancária;

 

a.1)    Caso o COMPRADOR não efetue o pagamento do sinal sem motivação
justificada, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, o
presente instrumento perderá eficácia jurídica, ficando a Unidade Autônoma
totalmente liberada para negociação com terceiros.

 

a.2)    O saldo devedor da Unidade Autônoma é o resultado obtido pela
diferença entre o Preço e o Sinal.

 

a.3)    O saldo devedor acima referido é de R$
{VENDA_SALDODEVEDOR_ATO}
({VENDA_SALDODEVEDOR_ATO_EXTENSO}),  e será pago conforme
indicado no item “b” abaixo.

 

b)  Forma de pagamento do Saldo Devedor da Unidade Autônoma:
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{VENDA_SERIES_CLAUSULADAS}

 

3.2.1   Independentemente da obtenção ou não do financiamento junto a outro
agente financeiro, o pagamento das parcelas acima referidas deverá ocorrer nas
datas acima previstas, observadas as penalidades do Capítulo XI.

 

3.2.2   Caso referidas parcelas não sejam pagas e/ou não sejam cumpridas as
obrigações previstas no Contrato (Capítulo VIII e X), a VENDEDORA poderá reter
as chaves da unidade aqui objetivada, sem prejuízo das obrigações propter rem de
responsabilidade do COMPRADOR (incluindo, mas não se limitando, a IPTU e taxas
condominiais incidentes sobre a unidade aqui objetivada) e da aplicação de outras
penalidades dispostas neste Contrato.

 

3.2.3 O COMPRADOR declara ter conhecimento do tipo de aprovação do
Empreendimento e, especialmente do Hotel, razão porque na hipótese de vir a
contratar financiamento para pagamento do saldo do preço tem ciência de que
as regras e taxas aplicáveis serão aquelas relativas aos imóveis não
residenciais.

 

3.3      As parcelas serão reajustadas conforme previsto no Capítulo VII, das Normas
Gerais, com exceção da parcela a ser paga a título de sinal e princípio de
pagamento, as parcelas sofrerão reajuste mensal a partir da data de assinatura
deste Contrato;

 

CAPÍTULO IV -       DA OPERAÇÃO HOTELEIRA
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4.1 O COMPRADOR declara ter conhecimento de que a Unidade Autônoma se acha
inserida em parte do Empreendimento destinada ao uso exclusivamente hoteleiro (o
“Subcondomínio Hotel” ou “Hotel”), conforme aprovado pela Prefeitura de Campinas
(SP).

 

4.2 Como condição essencial para a viabilização da exploração hoteleira a ser
empreendida em certas unidades autônomas e prestação de serviços de natureza
hoteleira no Hotel, a VENDEDORA ajustou a contratação de uma empresa
especializada em operação hoteleira. Em razão da contratação antes referida, o
COMPRADOR declara sua ciência, anuência e sub-rogação a todos os termos e
condições dos contratos abaixo descritos, celebrados com a empresa ROYAL PALM
PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (a “RPPPE” ou
“Operadora Hoteleira”), a saber:

 

(a) Contrato de Prestação de Serviços de Administração Condominial de Natureza
Hoteleira;

(b) Contrato de Comodato de Áreas e Equipamentos Comuns;

(c)  Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação; e,

(d) Contrato de Locação.

 

4.3 O COMPRADOR, neste ato declara sua ciência, anuência e sub-rogação a todos
os termos e condições dos contratos indicados no item 4.2, anterior, ficando
dispensada qualquer outra declaração nesse sentido. Não obstante o aqui disposto,
para fins de organização operacional da RPPPE, poderá ser solicitado ao
COMPRADOR que firma Termo de Adesão.

 

4.4 A VENDEDORA informou de modo claro ao COMPRADOR os termos e
condições abaixo, que foram orientadores da concepção e aprovação das unidades
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autônomas hoteleiras e, portanto, são essenciais à sua regular operação, declarando
o COMPRADOR estar ciente e concordar com as mesmas, assumindo neste ato
e na melhor forma de direito a obrigação de cumpri-las, a saber:

 

(a)       que, a montagem, equipagem e decoração das unidades autônomas e áreas
comuns do Hotel respeitaram os padrões adotados pela RPPPE para a marca que
utiliza o Hotel;

 

(b)       que, foi contratada a empresa JONES LANG LASALLE HOTELS S/A (a
“JLLSH”), para prestar serviços de gestão de ativos e assessoria aos adquirentes de
unidades autônomas, fazendo a interface entre eles e a RPPPE, acompanhando os
resultados operacionais e o plano de negócios do Hotel, encaminhando relatórios e
documentos que se façam necessários aos adquirentes, para que os adquirentes
tenham adequado conhecimento e informações sobre a operação do Hotel. Em
razão das peculiaridades do Hotel, a posse das unidades autônomas será recebida
pela JLLSH ou pessoa por ela indicada.

 

4.4.1 O COMPRADOR, neste ato declara sua ciência, anuência e sub-rogação a
todos os termos e condições do Contrato de Gestão de Ativos Hoteleiros e
Assessoria em Negócio Hoteleiro firmado com a JLLSH, conforme indicado no item
4.4, anterior, ficando dispensada qualquer outra declaração nesse sentido.

 

4.5 Em função da destinação para qual o Hotel foi aprovado (fins hoteleiros), o
COMPRADOR declara ter conhecimento e aceitar que:

 

(a) não poderá utilizar-se diretamente de sua Unidade Autônoma, haja vista que em
razão de sua natureza hoteleira, sua exploração deverá ser feita por meio de uma
empresa hoteleira, nos termos da legislação em vigor;
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(b) qualquer uso que pretenda fazer de sua Unidade Autônoma estará subordinado
às políticas de hospedagem e preços praticadas pela Operadora Hoteleira no ato da
hospedagem;

 

(c) não lhe é permitido destinar sua Unidade Autônoma para qualquer outro uso, que
não o hoteleiro, especialmente o residencial;

 

(d) a VENDEDORA, por si ou por terceiros que contratou, não informou ou ofereceu
qualquer tipo de garantia de retorno ao investimento feito com a aquisição da
unidade autônoma;

 

(e) os resultados decorrentes da exploração hoteleira serão rateados tomando como
base a fração ideal de cada unidade autônoma.

 

4.5.1 Em razão das declarações acima, fica ajustado que a imissão do
COMPRADOR na posse de sua Unidade Autônoma se dará através da procuradora
constituída neste Contrato, nos termos do disposto nos itens 9.1 e seguintes, sendo
certo, ainda, que a utilização da unidade para qualquer outro fim que não o hoteleiro
(inclusive pelo próprio COMPRADOR) é incompatível com a sua destinação, não
cabendo ao COMPRADOR, tampouco, qualquer pretensão em caso de hospedagem
no Hotel, de tratamento ou benefícios diferentes daqueles estabelecidos pelas
políticas de hospedagem e preços praticadas pela Operadora Hoteleira no ato da
hospedagem.

4.6 Fica ajustado que todo e qualquer valor que a VENDEDORA eventualmente vier
a pagar à RPPPE, à JLLSH e/ou a terceiros e que seja de responsabilidade do
COMPRADOR, este promoverá o respectivo reembolso, juntamente com o
pagamento da parcela do preço imediatamente subsequente ao pagamento feito
pela VENDEDORA, acrescido dos tributos incidentes.
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4.7 O COMPRADOR declara ter conhecimento e aceitar que:

 

(a) o nome do Empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis é ROYAL
CAMPINAS NORTE, sendo que a marca HOTEL CONTEMPORÂNEO ou qualquer
outra de titularidade da RPPPE, veiculadas no material publicitário de venda
pertencem à RPPPE e será utilizada na forma e prazo estabelecidos nos contratos
firmados com tal empresa;

 

(b) o Hotel é administrado pela RPPPE ou por uma sociedade a ela coligada ou de
seu grupo econômico (tanto no que diz respeito à administração condominial deste
Subcondomínio, quanto à administração e exploração do Pool, esta inicialmente feita
por meio de Sociedade em Conta de Participação – SCP/Pool);

 

(c) para os fins de administração do Hotel pela RPPPE, na condição de adquirente
de unidade autônoma, deverá fazer com que sejam mantidas as regras básicas que
atendam às necessidades operacionais de referida empresa;

 

(e) a utilização das unidades autônomas como meio de hospedagem só poderá ser
feita pela ou por meio da RPPPE que, para tanto, poderá operacionalizá-la pelo
sistema de hospedagem diária, longos períodos ou qualquer outro meio legalmente
admitido em lei;

 

(f) os demais termos e condições relacionadas à exploração hoteleira, incluindo os
procedimentos de entrega de chaves das unidades integrantes da SCP/Pool
encontram-se disciplinados nos contratos celebrados com a RPPPE nas Normas
Gerais deste Contrato.

 

4.8 O COMPRADOR declara ter conhecimento e aceitar que durante a fase de
operação hoteleira do Hotel, sob a administração da RPPPE, esta terá o direito,
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entre outros estabelecidos no Contrato da Sociedade em Conta de
Participação/SCP:

 

(a) receber a Taxa Básica de Administração de 4,5% (quatro e meio por cento)
calculada sobre a Receita Operacional Líquida mensal da SCP;

 

(b) 2,0% (dois por cento) da Receita Operacional Líquida mensal da SCP, a ser
retido pela RPPPE, a título de remuneração pela divulgação da marca HOTEL
CONTEMPORANEO, marketing corporativo e comercialização junto aos grandes
clientes corporativos e aos segmentos estratégicos;

 

(c) 3,0% (três por cento) mensal da Receita Líquida de Hospedagem das reservas
oriundas da Central de Reservas e Atendimento da RPPPE, sejam as reservas
oriundas de Internet (Agências de Viagens Online, GDS) ou qualquer outro meio de
comunicação;

 

(d) Prêmio por Performance: 10% (dez por cento) do Resultado Operacional a ser
retido pela RPPPE;

 

(e) reembolsar-se de todo e qualquer valor que tiver incorrido em prol da SCP,
especialmente no que toca aos gastos cooperados estabelecidos no contrato da
SCP.

 

(f) receber a participação nos lucros da SCP, de acordo com o nele disposto.

 

4.9 O COMPRADOR declara, ainda, ter conhecimento e aceitar que durante a fase
de operação hoteleira do Hotel, e enquanto perdurar o contrato com a JLLSH, esta
terá o direito, entre outros estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços de
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Gestão de Ativos e Assessoria em Negócio Hoteleiro, de receber a seguinte
remuneração mensal devida pela prestação dos serviços:

 

(a) no 1º ano de operação do Hotel – 0,5% (meio por cento) da Receita Líquida Total
mensal do Hotel (assim considerada a Receita Bruta menos o PIS, COFINS, ICMS e
ISS), mais 1% (um por cento) do Lucro Operacional Bruto mensal do Hotel, conforme
definido na 11º Edição  do Sistema Uniforme de Contabilidade para Hotéis, publicado
pela America Hotel & Motel Association;

 

(b) no 2º ano de operação do Hotel – 0,5% (meio por cento) da Receita Líquida Total
mensal do Hotel (assim considerada a Receita Bruta menos o PIS, COFINS, ICMS e
ISS), mais 1,5% (um e meio por cento) do Lucro Operacional Bruto mensal do Hotel
A, conforme definido na 11º Edição  do Sistema Uniforme de Contabilidade para
Hotéis, publicado pela America Hotel & Motel Association;

 

(c) a partir do 3º ano de operação do Hotel – 0,5% (meio por cento) da Receita
Líquida Total mensal do Hotel (assim considerada a Receita Bruta menos o PIS,
COFINS, ICMS e ISS), mais 2% (dois por cento) do Lucro Operacional Bruto mensal
do Hotel, conforme definido na 11º Edição  do Sistema Uniforme de Contabilidade
para Hotéis, publicado pela America Hotel & Motel Association.

 

4.10 A RPPPE não teve qualquer responsabilidade pela construção e pela
montagem hoteleira do Empreendimento, especialmente, no que diz respeito ao
Hotel, suas unidades autônomas e áreas comuns.

 

CAPÍTULO V -        DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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5.1      Meio de Comunicação - O COMPRADOR concorda que os avisos e as
comunicações relativas ao Contrato, bem como as informações sobre as datas de
vencimento de parcelas do Preço, pedidos de atualização cadastral, convites para
reuniões ou para tratativas de assuntos pertinentes ao Contrato, além de outros
comunicados diversos e de interesse para o bom andamento das relações
contratuais, possam ser enviados, por intermédio de mensagem SMS, para a linha
de telefonia móvel n.º #CLIENTESECAO-V2##PJ# {CLIENTE_CELULAR}, e para o
endereço de e-mail: {CLIENTE_EMAIL} #/PJ##PF# {CLIENTE_CELULAR}, e para o
endereço de e-mail:{CLIENTE_EMAIL} #/PF##/CLIENTESECAO-V2# ambos de
titularidade do COMPRADOR, ou dirigidas à residência do COMPRADOR, no
endereço por ele indicado no item 1.2.

 

5.2      Manifestação do COMPRADOR sobre o presente Contrato - Foi concedida
ao COMPRADOR a oportunidade para previamente examinar este Contrato, pelo
que declara estar bem esclarecido quanto as condições contratuais, não tendo ele
qualquer alteração a solicitar e aceitando, na íntegra, as respectivas cláusulas.

 

5.2.1   Ainda, declara que as informações que lhe foram prestadas pela
VENDEDORA, ou por seus prepostos, que influenciaram em sua decisão de comprar
a Unidade Autônoma, estão de acordo com os pressupostos contidos nos artigos 4º,
31 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), os quais visam à
boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo, assegurando, assim, às
partes contratantes, de forma recíproca, informações claras e precisas, bem como o
perfeito entendimento em relação aos termos do presente instrumento.

 

5.3      Bens e Equipamentos - A obrigação da entrega de bens, equipamentos e
itens de acabamento pela VENDEDORA é restrita ao constante do memorial
descritivo (letra “g”, do art. 32, da Lei 4591/64) e demais memoriais relacionados à
montagem, equipagem e decoração de unidades autônomas e áreas comuns, não
comportando extensão ou ampliação. Em caso de dúvida acerca da
responsabilidade de custeio de determinado bem, equipamento ou obrigação, caberá
ao COMPRADOR e demais adquirentes de apartamentos suportar os gastos na
proporção da fração de terreno, conforme determinado na Convenção
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de Condomínio.

 

5.4      Intermediação Imobiliária – Os custos relativos à intermediação imobiliária
que deu origem à celebração do presente Contrato são pagos exclusivamente pelo
COMPRADOR, nesta data, em favor da intermediadora e/ou seus prepostos, por
meio de cheque e/ou débito em conta, sendo que as quitações deverão observar os
recibos emitidos em nome do COMPRADOR.

 

5.5      GLOSSÁRIO - Para fins do presente, as definições listadas nesta seção,
salvo se outro significado lhes for expressamente atribuído, têm o seguinte
significado:

 

VENDEDORA Indicada no item 1.1, do Quadro
Resumo, é a titular de domínio
do Imóvel e Incorporadora.

COMPRADOR Indicado no item 1.2, do Quadro
Resumo, é o compromissário
comprador da Unidade
Autônoma.

Partes VENDEDORA e COMPRADOR.
Contrato O presente compromisso de

venda e compra da Unidade
Autônoma.

Unidade Autônoma Mencionada no item 2.2, deste
Quadro Resumo, corresponde à
unidade autônoma
compromissada integrante do
Empreendimento.

Imóvel Mencionado no item 6.2, das
Normas Gerais, é o imóvel, da
Matrícula n.º 207.603, do 3 º
Registro de Imóveis de
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Campinas - SP, onde será
implantado o Empreendimento.

Empreendimento “ROYAL CAMPINAS NORTE”
RI 3º Oficial de Registro de Imóveis

de Campinas
Projeto Corresponde ao projeto de

construção do Empreendimento
aprovado nos termos do alvará
n.º 180/2014 expedido em
26/03/2014 - processo nº
2013.11.11.129 pela Prefeitura
Municipal de Campinas, e
Projeto de Substituição aprovado
conforme alvará nº 283/2015
expedido pela Prefeitura em
12/04/2015 - processo
20141122453.

Escritura pública de
venda e compra

Instrumento definitivo e
subsequente ao presente, pelo
qual a VENDEDORA transmite a
Unidade Autônoma ao
COMPRADOR, que pagará a
parcela do item 3.2, letra “b”,
com recursos próprios.

Habite-se Certificado de Conclusão da
Obra, expedido pela Prefeitura
Municipal.

Entrega das Chaves Efetiva entrega das chaves, com
a imissão do COMPRADOR na
posse da Unidade Autônoma,
nos termos do item 9.1 e
seguintes, que disciplinam,
dentre outros procedimentos,
deveres e obrigações, que para
fins de recebimento das chaves
e imissão na posse da Unidade
Autônoma, o COMPRADOR
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será representado pela JLLS ou
pela RPPPE, conforme previsto
neste Contrato.

Administradora
Hoteleira (ou
Operadora
Hoteleira)

Empresa contratada para
administrar o Condomínio e para
administrar e/ou explorar os
negócios hoteleiros que serão
desenvolvidos no Condomínio,
nos termos de contrato
específico. A primeira
Administradora Hoteleira
contratada pela Incorporadora é
a empresa ROYAL PALM
PLAZA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

Gestora de Ativos e
Mandatária

Empresa contratada para fazer a
gestão de ativos e assessoria
dos adquirentes de unidades em
face da Operadora Hoteleira. A
primeira gestora de ativos e
mandatária contratada pela
Incorporadora é a empresa
JONES LANG LASALLE
HOTELS S/A

Pool Obrigatório (ou
Pool)

Sistema unificado e obrigatório
formado pelos Condôminos, que
congregam suas Unidades
Autônomas com o objetivo de
explorá-las conjuntamente como
meio de hospedagem, de modo
uniforme e homogêneo, por meio
da ou para a Operadora
Hoteleira, ou empresa de seu
grupo econômico.
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5.6      Anexos - Os seguintes documentos, dos quais o COMPRADOR declara ter
pleno conhecimento e expressa concordância, para todos os fins de direito, integram
o presente instrumento na forma de anexos:

 

A)       ANEXO I - planta da Unidade Autônoma;

 

B)       ANEXO II - CD-ROM ou PEN CARD ou cópia, contendo: (i) Memorial
descritivo do empreendimento (art. 32, letra “g”, da Lei 4.591/64); (ii)
Matrícula do Imóvel; (iii) Convenção de Condomínio; (iv) Contrato de
Prestação de Serviços de Administração Condominial de Natureza
Hoteleira e o Primeiro e o Segundo Aditamentos ao Contrato de
Administração Condominial de Natureza Hoteleira; (v) Instrumento
Particular de Prestação de Serviços de Consultoria Operacional; (vi)
Contrato de Comodato de Áreas e Equipamentos e o Primeiro Aditamento
ao Contrato de Comodato de Áreas e Equipamentos; (vii) Contrato de
Constituição de Sociedade em Conta de Participação e o Primeiro e o
Segundo Aditamentos ao Contrato de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação, o Contrato de Locação e o Primeiro Aditamento ao
Contrato de Locação; (viii) Contrato de Gestão de Ativos Hoteleiros e
Assessoria em Negócio Hoteleiro e o Primeiro Aditamento ao Contrato de
Gestão de Ativos Hoteleiros e Assessoria em Negócio Hoteleiro; e (ix)
Guia do Proprietário; e

 

C)       ANEXO III – Termo de Adesão ao Contrato de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação – Hotel Contemporâneo, ora
rubricado.

 

5.6.1   Não obstante a entrega dos documentos indicados no ANEXO II, acima, o
COMPRADOR declara que os mesmos estavam disponíveis para sua análise e
consulta prévia, em cópia impressa.
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5.7      Encerramento do Quadro Resumo: Para fins e efeitos da presente
contratação, as Partes decidem, como de fato têm, que as cláusulas abaixo
mencionadas (denominadas como “Normas Gerais”), do Contrato de Compromisso
de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos, do qual este Quadro
Resumo é parte integrante, passam a vigorar com a seguinte redação.

 

{VENDA_CLAUSULA_EMTEMPO}

 

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente Quadro Resumo,
juntamente com as Normas Gerais, em duas 02 (duas) vias, de um só teor, na
presença das 2 (duas) testemunhas indicadas ao final das referidas Normas.

Campinas - SP, {VENDA_DATAVENDA_EXTENSO}.

 

VENDEDORA

(SPCIA 01 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.)

______________________________
({ID})

______________________________
({ID})

COMPRADOR

#CLIENTEASSINATURA#
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______________________________
({ID})

{CLIENTE_NOME}

#/CLIENTEASSINATURA#

TESTEMUNHAS

______________________________
Nome:

RG:

CPF/MF:

______________________________
Nome:

RG:

CPF/MF:

(Esta folha de assinaturas integra o Quadro Resumo do Compromisso de Venda e
Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos, objetivando a Unidade Autônoma n.º
[{UNIDADE_NUMERO_CONTRATO}] – Subcondomínio A - Hotel, do CONDOMÍNIO
ROYAL CAMPINAS NORTE).
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NORMAS GERAIS DO CONTRATO PADRÃO DE COMPROMISSO
DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS

PACTOS -
“ROYAL CAMPINAS NORTE”

Unidade: {UNIDADE_NUMERO_CONTRATO}
Subcondomínio A Hotel

 
Pelo presente instrumento particular, as Partes enunciadas e qualificadas
no Capítulo I, ajustam este Contrato de Compromisso de Venda e
Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos, doravante denominado,
simplesmente, “Contrato”, tendo por objeto a Unidade Autônoma
referida no Capítulo II, pelo preço certo e ajustado no Capítulo III,
conforme disposições gerais dispostas do Capítulo V, todos do Quadro
Resumo e consoante as cláusulas e condições adiante estipuladas
(“Normas Gerais”).
 
CAPÍTULO VI – DA DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E

DISCRIMINAÇÃO DO CONDOMÍNIO
 
6.1      A VENDEDORA é a única e exclusiva proprietária e legítima
possuidora do Imóvel descrito no item 2.2 do Quadro Resumo, e
devidamente caracterizada em sua matrícula imobiliária, absolutamente
livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas, litígios,
hipotecas, débitos fiscais e ações de qualquer natureza.
 
6.2      A Unidade Autônoma aqui objetivada é parte integrante do
Empreendimento “ROYAL CAMPINAS NORTE”, que embora reunido
em um único Condomínio, é composto por 03 (três) Subcondomínios,
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assim descritos: SUBCONDOMÍNIO A (Hotel) – composto por 01 (uma)
torre de Hotel A com área total de 13.796,13 m², composta por sua vez
por 1º subsolo, térreo, 06 (seis) pavimentos, perfazendo um total de 310
(trezentas e dez) unidades hoteleiras (quartos), restaurante, ático e
cobertura, com direito de uso exclusivo de 155 (cento e cinquenta e
cinco) vagas para guarda de veículos de passeio, indeterminadas, e,
mais 31 (trinta e uma) vagas compartilhadas com o Subcondomínio B,
abaixo mencionado, distribuídas entre motos, embarque/desembarque,
carga/descarga, ônibus, vagas para portadores de necessidades
especiais – PNE e táxi. SUBCONDOMÍNIO B (Mall) – composto por
galeria comercial composta por 54 (cinquenta e quatro) lojas com área
total de 7.857,55m² distribuídas entre o 1ª subsolo e pavimento Térreo,
com direito de uso exclusivo de 75 (setenta e cinco) vagas de garagem
projetadas para guarda de veículos de passeis; 03 (três) vagas de
garagem destinadas a guarda de veículos utilitários, e, mais 31 (trinta e
uma) vagas compartilhadas com o Subcondomínio A acima, distribuídas
entre motos, embarque/desembarque, carga/descarga, ônibus, vagas
para portadores de necessidades especiais – PNE e táxi.
SUBCONDOMÍNIO C (Torres Comerciais) – 03 (três) Torres de salas
comerciais, doravante denominadas Torres 1, 2 e 3, com área total de
35.195,41m², composta cada uma por 1º e 2º subsolos, térreo, 05 (cinco)
pavimentos, perfazendo um total de 177 (cento e setenta e sete)
unidades comerciais, ático e cobertura e 583 (quinhentas e oitenta e
três) vagas de garagem projetadas e mais 153 (cento e cinquenta e três)
vagas distribuídas entre motos, vagas para portadores de necessidades
especiais – PNE, carga/descarga, ônibus e utilitários; e será erigido pela
VENDEDORA ou por empresa(s) especialmente contratada(s), a(s)
qual(is) suportará(ão) com exclusividade as responsabilidades da
construção.
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6.3      As unidades autônomas e as partes comuns do
Empreendimento, inclusive as de uso exclusivo, estão discriminadas,
descritas e caracterizadas, tudo conforme Memorial de Incorporação e
convenção de condomínio, mencionados no Quadro Resumo.
 
6.4      A manutenção e a conservação das áreas comuns gerais do
Empreendimento constitui encargo de todos os proprietários de unidades
autônomas do Condomínio, rateado conforme estabelecido na
Convenção de Condomínio. Por outro lado, a manutenção e a
conservação das áreas comuns de uso exclusivo dos Subcondomínios
constitui encargo dos proprietários de unidades autônomas que neles se
achem inseridas, rateado conforme estabelecido na Convenção de
Condomínio.
 
CAPÍTULO VII - DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
UNIDADE AUTÔNOMA
 
7.1      Pelo presente instrumento e regular forma de direito e a fim de
integrar o COMPRADOR no aludido Empreendimento, a VENDEDORA
se compromete a lhe vender, e ele a adquirir, com o mesmo objetivo, a
Unidade Autônoma, identificada no Capítulo II, pelo Preço, certo e
ajustado, que será pago da forma indicada no Capítulo III, todos do
Quadro Resumo.
 
7.2      O Preço total se constitui em obrigação una para pagamento à
vista e é declarado como preço praticado pela VENDEDORA no dia 1º
(primeiro) do mês da celebração deste Contrato.
 
7.2.1   Contudo, a VENDEDORA elaborou Tabela alternativa para
Pagamento do Preço em parcelas.
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7.2.2   O pagamento parcelado do Preço está subordinado às seguintes
e cumulativas condições:
 

a)     incidência de juros compensatórios em algumas das
Parcelas;

 
b)    atualização monetária de todas as Parcelas.

 
7.2.3   A comissão de corretagem pela intermediação da presente
compra e venda não integra o Preço.
 
7.2.4   O COMPRADOR desde já declara que tem conhecimento de
que o serviço de intermediação imobiliária para aquisição da
unidade aqui objetivada foi prestado por empresa especializada
não ligada à VENDEDORA, razão pela qual reconhece que a
relação jurídica decorrente da intermediação tem de um lado a
empresa de venda e seus corretores credenciados, e de outro
lado, ele, COMPRADOR, que pagará diretamente àqueles pelo
serviço prestado, não podendo, sob qualquer hipótese, ser a
VENDEDORA responsabilizada pelo pagamento da referida
comissão, ou pelo reembolso total ou parcial em caso de posterior
desistência ou rescisão por inadimplemento de quaisquer das
partes aqui contratantes, nos termos do item 5.4 do Quadro
Resumo deste Contrato.
 
7.3      A fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do presente
Contrato, as Partes convencionam, como condição essencial do
presente negócio, que o valor de cada uma das parcelas será corrigido
monetária e mensalmente, em face do disposto no artigo 46 da Lei n.º
10.931, de 02/08/2004, exceto na hipótese de prazo contratual (i) inferior
a 36 (trinta e seis) meses, quando, então, o reajuste passará a ser anual,
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obedecendo-se os mesmos critérios de índice-base e índice reajuste
aqui ajustados, ou (ii) inferior a 12 (doze) meses, quando, então, as
parcelas não serão atualizadas monetariamente. Quando devida
mencionada atualização, a mesma obedecerá aos seguintes critérios:
 

a)     a APLICAÇÃO e COBRANÇA da correção monetária se
dará na forma da Lei Federal nº 10.931/2004;

 
b)    as prestações serão corrigidas monetariamente de acordo

com a variação percentual mensal acumulada do IGP-M/FGV
- Índice Geral de Preços-Mercado, até que seja contratado
financiamento bancário, se for o caso, calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índice-base
aquele divulgado no segundo mês anterior ao do presente
Contrato e como índice-reajuste o divulgado no segundo mês
anterior ao do efetivo pagamento da prestação e serão
acrescidas de juros de 0,9489% ao mês, calculados pela
TABELA PRICE.

 
7.3.1   As parcelas referidas no item 3.2, letra “b”, que poderão ser
pagas mediante financiamento eventualmente obtido, observado o
adiante disposto, serão corrigidas pelo mesmo índice e idêntica
periodicidade pactuadas entre VENDEDORA e o Agente Financeiro na
hipótese de obtenção do financiamento. Na hipótese de não obtenção
do financiamento, tais parcelas serão pagas com recursos próprios do
COMPRADOR, indexada de acordo com o disposto no item 7.3. O
COMPRADOR declara ter conhecimento do tipo de aprovação do
Empreendimento e, especialmente, do Subcondomínio Hotel, de modo
que a eventual obtenção de financiamento pelo COMPRADOR
observará as regras aplicáveis ao financiamento de imóveis não
residenciais.
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7.4      As Partes têm conhecimento de que os índices eleitos neste
Contrato podem ser divulgados após as datas acordadas para o
vencimento das prestações, e, em face da defasagem de tempo na
divulgação do índice, estabelecem que para cada pagamento:
 

a)     será utilizado como estimativa do índice não publicado, para
correção monetária, a última variação do índice devidamente
publicado;

 
b)    em igual dia do mês posterior ao do pagamento, feito na

forma da letra “a”, supra, aplicar-se-á o índice do período
antes decorrido, sendo que havendo diferença a maior, o
COMPRADOR acertará com a VENDEDORA quando por ela
solicitado, e havendo diferença a menor, esta será abatida
das parcelas vincendas do Preço;

 
c)     as diferenças de que trata a letra “b” serão atualizadas

monetariamente de acordo com a última variação publicada
do índice.

 
7.5      As Partes ajustam que na hipótese de extinção dos índices
eleitos, ou caso eles deixem de ser divulgados ou, ainda, em razão de
proibição ou restrição legal de seu uso para fins de atualização
monetária, ficará assegurado à VENDEDORA o direito de corrigir
monetariamente todos os seus créditos, devidos em razão deste
Contrato, inclusive aqueles porventura em atraso, por qualquer outro
índice de atualização monetária que represente a expressão efetiva da
inflação, ocorrida no período respectivo, em substituição ao INCC-
DI/FGV e ao IGP-M/FGV, quando for o caso.
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7.5.1   Se não for divulgado o índice convencionado para o
reajustamento monetário das prestações, até a data do seu vencimento,
ou do efetivo pagamento de qualquer delas, será utilizado para esse fim,
o último índice disponível e proceder-se-á ao correspondente acerto,
para mais ou para menos, quando o mesmo for conhecido, atribuindo as
Partes ao valor da diferença os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade, sendo passível de imediata cobrança pela VENDEDORA.
 
7.5.2   A VENDEDORA informará ao COMPRADOR a substituição do
índice de correção monetária, observada a metodologia abaixo:
 

a)     o aviso será encaminhado na forma indicada no item 5.1, do
Quadro Resumo, dispensada sua entrega pessoal sob
protocolo, ou;

 
b)    terá efeito meramente declaratório e ratificatório, razão pela

qual a substituição do índice dar-se-á do fato que lhe deu
origem e não a partir da sua comunicação ao COMPRADOR.

 
7.6      As prestações têm vencimento nas datas indicadas no item 3.2 e
poderão ser representadas por boletos bancários emitidos por quaisquer
instituições financeiras, que serão enviados para pagamento ao
endereço do COMPRADOR indicado no item 1.2, do Quadro Resumo.
A falta de recebimento dos boletos bancários representativos das
prestações não exime o COMPRADOR da obrigação de efetuar
qualquer dos pagamentos previstos no presente Contrato, nem poderá
servir de justificativa para o atraso em sua liquidação. Se por um lapso, o
COMPRADOR receber mais de 01 (um) boleto bancário referente à
mesma parcela com a mesma data de vencimento ou data diversa, não
o eximirá e nem justificará o eventual atraso em sua liquidação e
tampouco representará cobrança dupla ou indevida.
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7.6.1   Fica vedado qualquer tipo de crédito na conta corrente da
VENDEDORA, seja depósito, DOC ou outro, sem o consentimento por
escrito da VENDEDORA, sendo que o respectivo comprovante não
valerá como recibo, tampouco conferirá quitação.
 
7.6.2   Caso o COMPRADOR realize algum pagamento ou depósito na
conta bancária da VENDEDORA sem a autorização por escrito dela, tal
valor não será reconhecido como quitação de parte do Preço, e serão
considerados como não realizados.
 
7.7      As Partes, desde já, convencionam, como condição do presente
negócio, que, em face do princípio constitucional do respeito ao direito
adquirido e ao ato jurídico perfeito, não se aplicará a este Contrato
qualquer norma superveniente de congelamento ou deflação, total ou
parcial, do saldo devedor e/ou do valor de cada parcela.
 
7.7.1   Na hipótese de, por mera liberalidade e sem que tal fato
caracterize novação, a VENDEDORA aceitar, temporariamente, o
congelamento ou deflação do valor de algumas prestações, fica, desde
logo, ajustado, e também como condição do presente negócio, que:
 

a)     o saldo devedor continuará sendo reajustado
monetariamente;

 
b)    a cada mês, o COMPRADOR estará amortizando menos do

que deveria;
 
c)     a diferença entre o valor real de cada prestação e o de sua

parcial amortização será cobrada pela VENDEDORA tão logo
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se encerre, de modo direto ou indireto, o congelamento ou
deflação, ou quando da entrega das chaves.

 
7.8      Em face do avençado, toda e qualquer quitação conferida pela
VENDEDORA acha-se condicionada à apuração posterior de eventual
saldo devedor do COMPRADOR, ainda que tal ressalva não conste
expressamente do respectivo recibo.
 
7.9      O COMPRADOR poderá liquidar antecipadamente o débito, total
ou parcialmente, desde que:
 

a)     o pagamento ocorra até o dia 1º (primeiro) de cada mês;
 
b)    os valores antecipados sejam imputados no pagamento das

últimas prestações do preço;
 
c)     o saldo devedor a ser antecipado seja reajustado na data da

antecipação, pelos critérios de reajuste estipulados neste
Contrato;

 
d)    o reajustamento das prestações seja calculado "pro rata", até

o dia do efetivo pagamento, aplicando-se o disposto neste
Contrato;

 
e)     a antecipação não exima o COMPRADOR do pagamento de

eventual diferença decorrente da atualização prevista no item
7.4.

 
7.9.1   Além do acima disposto, o COMPRADOR poderá, se assim
desejar, antecipar mensalmente o valor correspondente à correção
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monetária de cada prestação referida no item 3.2, letras “b” do Quadro
Resumo.
 
7.9.2   A liquidação antecipada poderá ocorrer por parte do
COMPRADOR, a critério da VENDEDORA.
 
7.10    Mesmo na hipótese de amortização total e antecipada do saldo do
Preço, a escritura pública de venda e compra somente será conferida ao
COMPRADOR no momento aludido no item 11.14, adiante.
 
7.11    O COMPRADOR não poderá pagar qualquer prestação do saldo
do Preço, enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas que
estiverem vencidas anteriormente. Nos meses em que se verificarem
vencimentos simultâneos de prestações do saldo do Preço, fica
assegurado à VENDEDORA o direito de recusar o recebimento de
qualquer delas sem que se verifique, concomitantemente, o pagamento
da outra.
 
7.12    O recibo de pagamento da última parcela vencida não significa
quitação da anterior, que deverá ser sempre comprovada, quando
exigido.
 
7.13    Tendo em vista que os valores do Preço de aquisição
estabelecidos no Capítulo III, do Quadro Resumo, foram calculados para
o dia 1º (primeiro) de cada mês, o COMPRADOR declara
expressamente estar ciente de que para a aplicação dos índices de
reajuste monetário pactuados no presente instrumento (item 7.3 e
seguintes), serão consideradas as variações mensais integrais ocorridas
nos índices eleitos, independentemente da data de assinatura deste
Contrato.
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CAPÍTULO VIII - DO REPASSE
 
8.1 O pagamento pelo COMPRADOR da parcela vincenda a partir do
mês subsequente ao Sinal (3.2, letra “b”, do Quadro Resumo) à
VENDEDORA poderá ser efetuado mediante a contratação de
financiamento (repasse) com qualquer agente financeiro de livre
escolha do COMPRADOR (observado o previsto no Quadro Resumo),
sem qualquer interferência e/ou responsabilidade da VENDEDORA, e
respeitada a data prevista de seu vencimento.
 
8.2 As diligências para a obtenção do financiamento deverão ser
efetuadas exclusivamente pelo COMPRADOR, caso este opte por
obtê-lo, por sua conta e risco, perante instituição financeira, sendo certo
que a sua não obtenção não retira a certeza, liquidez e exigibilidade da
correspondente parcela do Preço, a continuidade de sua atualização
monetária e, ainda, a incidência dos juros pactuados no presente
Contrato.
 
8.3 O COMPRADOR deverá custear, por sua conta e risco, todas as
despesas decorrentes da obtenção do financiamento, tais como: taxa
de abertura de crédito, taxa de serviços (avaliação, anuência etc.),
deságios de cédulas hipotecárias, especiais de repasse, seguros,
tributos de qualquer natureza, recolhimento de ITBI (Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis), emolumentos de registro de imóveis e
quaisquer outros encargos, mesmo que cobrados ou lançados em
nome da VENDEDORA, a quem caberá, exclusivamente, a obrigação
de apresentar os documentos relativos ao Empreendimento e a ela,
VENDEDORA.
 
8.4 Caso o financiamento (repasse) supramencionado não seja obtido
até o prazo de vencimento da primeira parcela prevista no item 3.2,
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letra “b”, do Quadro Resumo, e somente nesta hipótese, este
poderá ficar prorrogado, a critério da VENDEDORA, por mais 30 (trinta)
dias.
 
8.5 O financiamento (repasse) deverá abranger o saldo total
remanescente do Preço da Unidade Autônoma e, caso seja
insuficiente, o COMPRADOR pagará o valor restante diretamente à
VENDEDORA e com recursos próprios, até a data prevista para
pagamento da primeira parcela descrita no item 3.2, letra “b”, do
Quadro Resumo.
 
8.6 O valor do financiamento (repasse) a ser obtido pelo COMPRADOR
não poderá em qualquer hipótese ser superior àquele originalmente
estabelecido para pagamento da parcela prevista no item 3.2, letra
“b”, do Quadro Resumo ou, ainda, ao saldo remanescente do Preço
da Unidade Autônoma.
 
8.7 Neste caso, a obtenção do financiamento não poderá acarretar
qualquer ônus para a VENDEDORA, e nem tampouco justificar o atraso
no cumprimento das obrigações por parte do COMPRADOR, que
deverá pagar a respectiva parcela nas datas aprazadas (item 3.2, letra
“b’, do Quadro Resumo), observadas as penalidades aqui previstas.
Correrão por conta deste último todas as despesas decorrentes,
mesmo que lançadas em nome da VENDEDORA.
 
CAPÍTULO IX -           DA ENTREGA DAS CHAVES
 
9.1     O COMPRADOR, nomeia e constitui sua bastante procuradora,
em caráter irretratável e irrevogável a empresa JONES LANG LA
SALLE HOTELS S/A (a “JLLSH”) e a empresa ROYAL PALM PLAZA
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (a “RPPPE”) para
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que uma delas efetue a vistoria da Unidade Autônoma, por si ou por
terceiro que for contratado, bem como a receba, firmando o respectivo
termo, obedecendo ao seguinte procedimento:
 

a)   após sanados os defeitos aparentes pela VENDEDORA,
esta só se responsabilizará pelos vícios ocultos e/ou que
afetem a solidez e segurança da construção; e

 
b)   inexistindo reparos, ou uma vez estes providenciados, e

estando o COMPRADOR em dia com todas as obrigações
assumidas neste Contrato, será formalizada a entrega das
chaves, à procuradora do COMPRADOR, acima
identificada com a assinatura do respectivo termo de
entrega da Unidade Autônoma.

 
9.2      O COMPRADOR, sempre através de sua procuradora, a JLLSH
ou a RPPPE, conforme o caso, será imitido na posse da Unidade
Autônoma no momento da entrega das respectivas chaves.
 
9.2.1   A entrega das chaves observará as seguintes regras:
 

a)    nos casos em que houver quitação do Preço, o
COMPRADOR, representado pela JLLSH ou a RPPPE,
conforme o caso, assinará o respectivo termo de entrega de
chaves e, por si ou por um procurador especialmente
constituído por instrumento público de mandato, lavrará a
escritura definitiva de venda e compra, bem como
providenciará seu registro no respectivo Cartório de Registro
de Imóveis;
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b)    nos casos em que ainda houver saldo devedor, e seja de
interesse da VENDEDORA, o COMPRADOR, representado
pela JLLSH ou a RPPPE, conforme o caso, assinará o
respectivo termo de entrega de chaves e, por si ou por um
procurador especialmente constituído por instrumento
público de mandato, lavrará a escritura definitiva de venda e
compra, com pacto de alienação fiduciária em garantia, bem
como providenciará o registro do referido instrumento no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis, se assim exigido
pela VENDEDORA, o que somente ocorrerá após a
averbação da construção e o registro da Instituição e
Especificação (se for o caso) e da Convenção condominiais;

 
c)     nos casos em que ainda houver saldo devedor e o

COMPRADOR obtiver o financiamento (repasse) com
Agente Financeiro, este, representado pela JLLSH ou a
RPPPE, conforme o caso, assinará o respectivo termo de
entrega de chaves e, por si ou por um procurador
especialmente constituído por instrumento público de
mandato, firmará o Instrumento Particular, com força de
escritura pública de venda e compra, com pacto adjeto de
hipoteca e/ou alienação fiduciária e o registro do referido
instrumento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

 
9.2.2   A VENDEDORA poderá exercer o direito de retenção da
Unidade Autônoma, em qualquer uma das situações acima, se:
 

a)    o COMPRADOR não estiver adimplente com todas as
Parcelas do Saldo do Preço, com vencimento até a data
prevista para a entrega das chaves;
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b)    o COMPRADOR não estiver adimplente com todas as
demais despesas oriundas deste Contrato, inclusive aquelas
decorrentes de eventual celebração;

 
c)     o COMPRADOR não estiver adimplente com todas as

demais obrigações contratuais, de natureza pecuniária ou
não pecuniária;

 
d)    o COMPRADOR se recusar a assinar a Escritura Definitiva

de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária,
prevista neste Contrato, ou outra equivalente, se assim
exigida pela VENDEDORA.

 
9.2.2.1. Caso a VENDEDORA exerça seu direito de retenção da
unidade ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº
4591/64 e este Contrato, fica desde logo ajustado que até que o
COMPRADOR esteja apto a se imitir na posse, eventuais valores
recebidos em razão da exploração hoteleira de referida unidade
pertencerão à VENDEDORA, não cabendo ao COMPRADOR qualquer
direito de indenização ou compensação a que título e tempo forem.
 
9.2.2.2. Independentemente do COMPRADOR não estar em condições
de receber a Unidade Autônoma, como previsto no item 9.2.2, é certo
que por se tratar de um empreendimento hoteleiro todas as unidades
autônomas deverão ser destinadas para uso como meio de
hospedagem e, portanto, integrarão obrigatoriamente o pool. Assim,
torna-se necessário que para o pleno desenvolvimento das atividades
hoteleiras todas as unidades possam estar à disposição e aptas à
operação pela Operadora Hoteleira. Desta forma, a VENDEDORA
poderá, sem qualquer responsabilidade em face do COMPRADOR e
até que seja possível a entrega da unidade ao mesmo, entregar a
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posse provisória da Unidade Autônoma à Operadora Hoteleira, de tal
modo que a mesma integre de imediato o Pool, revertendo eventual
renda porventura decorrente à VENDEDORA, conforme estabelecido
no item 9.2.2.1.
 
9.2.3   Além das penalidades previstas no presente Contrato, o
COMPRADOR responderá pelas perdas e danos causados à
VENDEDORA, se a não entrega das chaves se motivar por:
 

a)    recusa, omissão, ou atraso injustificado por parte do
COMPRADOR no recebimento das chaves da Unidade
Autônoma ou lavratura da escritura definitiva, por prazo
superior a 30 (trinta) dias da data de sua convocação para
esse fim;

 
b)    em razão do inadimplemento dele COMPRADOR no

cumprimento das obrigações constantes deste Contrato.
 
9.2.3.1 Ocorrida qualquer uma das hipóteses acima:
 

a)    a VENDEDORA poderá adotar as medidas administrativas
e legais para prevenir suas responsabilidades e prover a
conservação e ressalva de seus direitos;

 
b)    não afetará a assistência ao Empreendimento no prazo

previsto neste Contrato e no Manual do Proprietário, nem
importará na redução ou prorrogação do prazo de
assistência do pós-obra.

 
9.2.4   Recebida a Unidade Autônoma, o COMPRADOR não poderá, a
qualquer tempo, executar qualquer alteração ou modificação de que
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natureza for, sem a prévia autorização da Operadora Hoteleira (haja
vista no caso desta, a necessidade de manutenção dos padrões da
marca) e somente após deliberação da Assembleia Geral do
Condomínio. Deliberada eventual alteração ou modificação a ser
empreendida na Unidade Autônoma, o COMPRADOR, se preciso for,
fica obrigado a tomar as medidas necessárias perante os órgãos
públicos competentes, mediante a obtenção das licenças e aprovações
que se fizerem necessárias, sob pena de perda da garantia de obra.
 
9.2.4.1  É expressamente vedada toda e qualquer alteração na Unidade
Autônoma ou nas áreas comuns que impliquem em alterações na
fachada, estrutura do Imóvel e/ou do Empreendimento em geral. 
 
9.2.5   O COMPRADOR deverá dar conhecimento à Operadora
Hoteleira a respeito do Manual do Proprietário, a fim de que esta possa
consultá-lo e examiná-lo  antes de colocar nos cômodos da Unidade
Autônoma objetos, bens e equipamentos para respeitar a capacidade
de resistência das lajes, quer de piso, ou de paredes laterais, ou de
teto.
 
9.3      Ressalvada a possibilidade de ser a Unidade entregue pela
VENDEDORA à JLLSH, como anteriormente previsto, se o
COMPRADOR, por qualquer meio ou forma, se imitir na posse, ainda
que indireta, de sua Unidade Autônoma sem ter previamente cumprido
todas suas obrigações, cometerá infração ao disposto no art. 52, da lei nº
4.591/64, sendo considerado, assim, esbulhador, e, nesta hipótese, fica
assegurado à VENDEDORA o exercício dos direitos ali previstos,
através das medidas legais e judiciais, sendo que essa imissão indevida
ensejará, inclusive, sua reintegração da posse, com mandado "initio litis".
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9.4      Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o COMPRADOR
será  obrigado a pagar multa por tal imissão, ora fixada em 0,5% (meio
por cento) ao mês ou fração, sobre o Preço de venda, corrigido pelos
índices aqui pactuados.
 
CAPÍTULO X - DA MORA E DO INADIMPLEMENTO
 
10.1    A mora do COMPRADOR no cumprimento das obrigações
pecuniárias assumidas neste Contrato acarretará a responsabilidade
pelo pagamento das seguintes penalidades:
 

a)     reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção
previstos neste Contrato e calculado "pro rata dies",
observado o critério a seguir:

 
a.1)  quando o pagamento ocorrer além da data do

vencimento da prestação, mas dentro do mês de seu
vencimento, o valor da prestação, calculado na forma
deste Contrato, será atualizado monetariamente, desde o
dia de seu vencimento, até o dia de seu efetivo
pagamento, mediante a incidência diária de 1/30 da
última variação percentual disponível, entre os valores
do índice eleito neste Contrato;

 
a.2) quando o pagamento ocorrer em mês posterior ao do

vencimento da prestação, o valor desta será atualizado
monetariamente até o mês em que se der o pagamento,
com base no critério de atualização monetária aqui
previsto. A partir daí, e até o dia em que, nesse mês, for
efetuado o pagamento, seus valores serão atualizados
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monetariamente pelo mesmo critério previsto na letra
"a.1", supra;

 
b)    juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração,

calculados dia a dia, que incidirão sobre o valor do principal,
reajustado monetariamente;

 
c)     multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da

parcela, incidente sobre o valor do principal, corrigido
monetariamente;

 
d)    honorários de advogado, na base de 10% (dez por cento)

sobre o valor do débito, e despesas judi ciais e extrajudiciais;
 
e)     despesas de publicidade na base de 5% (cinco por cento) e

de comissão de leiloeiro na base de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do débito (principal e acréscimos), na hipótese
de iniciada ou concluída a alienação dos direitos do
COMPRADOR a terceiros;

 
f)     multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre

o valor do débito (principal e acréscimos), na hipótese de a
alienação da unidade autônoma se efetivar por leilão.

 
10.2    A mora do COMPRADOR será ratificada, mediante notificação
judicial ou extrajudicial, com prazo de 15 (quinze) dias para sua
purgação.
 
10.3    Iniciada a interpelação e mesmo que não concretizada, o
COMPRADOR que pretender purgar a mora deverá fazê-lo com o
pagamento, além do principal reajustado e acrescido da multa e dos
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juros de mora, das despesas judiciais e extrajudiciais, provocadas por
seu atraso, e mais honorários de advogado.
 
10.4    O simples pagamento do principal, sem reajuste monetário e sem
os demais acréscimos moratórios, não exonerará o COMPRADOR da
responsabilidade de liquidar tais obrigações, continuando em mora, para
todos efeitos legais e contratuais.
 
10.5    Não obstante seu caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, o
presente Contrato será considerado resolvido de pleno direito:
 

a)     se o COMPRADOR não pagar qualquer parcela do Preço de
aquisição da unidade autônoma;

 
b)    se o COMPRADOR não cumprir qualquer outra obrigação

prevista neste Contrato.
 
10.6    A mora não purgada se transformará em inadimplemento
absoluto, quando, então, este Contrato será considerado resolvido, de
pleno direito e em sua integralidade.
 
10.7    Na hipótese de inadimplemento do COMPRADOR, a
VENDEDORA poderá optar, a seu único e exclusivo critério, por:
 

a)     ou considerar vencida por antecipação a totalidade do preço
de alienação da unidade autônoma, hipótese em que o
COMPRADOR lhe pagará, além do principal, reajustável
monetariamente, os juros de mora e a multa acima
convencionados, tudo cobrável através de ação competente,
respondendo, ainda, o COMPRADOR pelas custas
processuais e honorários advocatícios;
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b)    ou então, a seu exclusivo critério, e renunciando à faculdade

acima prevista, a VENDEDORA poderá considerar resolvido,
de pleno direito, este Contrato, na forma adiante estipulada;

 
c)     ou então, ainda a seu exclusivo critério, e se não desejar

permanecer como titular da unidade autônoma e respectivas
benfeitorias e construções, poderá a VENDEDORA
providenciar a alienação, de acordo com o disposto no item
10.9, de todos os direitos e obrigações de que o
COMPRADOR seja titular.

 
d)     promover o leilão dos direitos decorrentes deste contrato,

compreendendo a fração ideal do terreno e as benfeitorias
corporificadas, sendo que a primeira e a segunda praças
serão anunciadas em um único edital, a ser publicado em
jornal de circulação na cidade do local do imóvel, por 02
(duas) vezes, sendo a primeira publicação com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da realização das praças e a
segunda publicação com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias, ficando salientado que a segunda praça será realizada
uma hora após ter sido realizada a primeira, tudo conforme
dispõe o Artigo 63, parágrafos 1º ao 7º, da Lei 4.591/64 e o
Artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei 4.864/65, estes que as partes
consideram, para todos os efeitos deste instrumento, como se
aqui estivessem integralmente transcritos e dos quais o
COMPRADOR  declara ter tomado ciência e ter
conhecimento, ficando reservado à  VENDEDORA o direito de
preferência estipulado pelo Artigo 63, parágrafo 3º, da Lei
4.591/64.  A legitimidade para alienação por meio de leilão
extrajudicial caberá à VENDEDORA, sendo que para tanto,
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fica esta desde já investida do mandato irrevogável à que se
refere o Artigo 63, parágrafo 5º, da Lei 4.591/64, cujos
poderes ali elencados são considerados como se aqui
estivessem transcritos. Nas hipóteses de arrematação por
terceiros ou o exercício de preferência pela VENDEDORA, ou
ainda não havendo interessados na compra da unidade no
leilão, a devolução dos valores pagos pelo COMPRADOR
será feita exclusivamente na forma determinada pelo Artigo
63, parágrafo 4º, da Lei 4.591/64.

 
10.8    Se a VENDEDORA pleitear a resolução do Contrato e a
retomada do Imóvel, em razão do inadimplemento do COMPRADOR
quanto ao pagamento do Preço da Unidade Autônoma, terá ele direito à
restituição do percentual de 75% (setenta e cinco por cento), a ser
calculado sobre o valor das prestações efetivamente pagas a esse título,
feitas ainda as seguintes deduções:
 

a)     juros compensatórios, se tiverem sido cobrados;
 
b)    juros moratórios e multa de mora, pagos quando de eventual

purga de mora;
 
c)     despesas administrativas à razão de 5% (cinco por cento)

sobre todas as quantias pagas pelo COMPRADOR;
 
d)    contribuição ao PIS sobre todas as quantias pagas pelo

COMPRADOR;
 
e)     contribuição ao COFINS sobre todas as quantias pagas pelo

COMPRADOR;
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f)     taxas condomínio, inclusive aquelas cobradas antes da
instalação do condomínio de uso (de natureza pré-
operacional, incluindo capital de giro, se houver cobrança
nesse sentido) que tenham sido pagas pela VENDEDORA
devidas até a data da resolução contratual e efetiva
disponibilização da Unidade Autônoma à VENDEDORA;

 
g)    luz, água e gás (valores devidos até a data da resolução

contratual e efetiva disponibilização da Unidade Autônoma à
VENDEDORA)

 
h)    IPTU (valores devidos até a resolução contratual e efetiva

disponibilização da Unidade Autônoma à VENDEDORA;
 
i)     reparos necessários à reposição da Unidade Autônoma ao

mesmo padrão originalmente aprovado pela VENDEDORA
junto aos órgãos públicos;     

 
j)     taxa diária devida a título de ressarcimento pelo período em

que a Unidade Autônoma não puder ser comercializada
novamente pela VENDEDORA, ora fixada em 0,01%
percentual sobre o preço de venda, corrigido pelos índices
aqui pactuados, e devida desde a data em que o
inadimplemento do COMPRADOR passar considerado um
inadimplemento absoluto (item 10.6, anterior) até a data
efetiva da resolução deste Contrato e devolução do Imóvel à
VENDEDORA;

 
l)     todos os tributos e contribuições sociais pagos em

decorrência do recebimento das prestações do preço.
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10.8.1 A devolução será efetuada em 03 (três) parcelas, corrigidas de
acordo com o índice de atualização adotado neste Contrato.
 
10.8.2 Em qualquer hipótese de rescisão, a devolução ocorrerá dentro
de 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do distrato ou do trânsito
em julgado da sentença ou da restituição do Imóvel à VENDEDORA, nas
condições aqui ajustadas, o que por último ocorrer.
 
10.8.3 Sem prejuízo das deduções previstas no item 10.8, o
COMPRADOR somente será restituído da quantia, se houver, se a
Unidade Autônoma tiver sido restituída à VENDEDORA, livre e
desocupada de pessoas e coisas.
 
10.8.4 Na hipótese de resolução, judicial ou extrajudicial, a
VENDEDORA terá livre disponibilidade sobre a Unidade Autônoma,
podendo, inclusive, aliená-la, desde logo, a terceiros, ainda que não
tenha restituído ao COMPRADOR as quantias a ele porventura devidas,
na forma deste Contrato, inclusive no caso em que o COMPRADOR
deixar de recebê-las, por sua ação ou omissão.
 
10.9    Para a alienação da Unidade Autônoma (item 10.7, letra “c”),
decorrente do inadimplemento do COMPRADOR, serão adotados os
seguintes parâmetros:
 

a)     a legitimação ativa caberá à VENDEDORA;
 
b)    a sub-rogação do COMPRADOR será promovida por um dos

seguintes modos:
 

b.1)  alienação a terceiros da respectiva Unidade Autônoma,
ou de direitos à sua aquisição, diretamente, através de
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instrumento público ou particular, decorrente ou não de
leilão, deduzindo-se do preço as quantias referidas nos
itens 10.1 e 10.8, e o saldo, porventura existente, será
depositado na forma do item 11.1, letra "d";

 
b.1.1)   essa alienação poderá ser efetuada, diretamente, a

terceiros, observadas, no que forem aplicáveis, as
disposições dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º, do art. 63, da lei nº
4.591/64;

 
b.1.2)   procedendo-se à alienação por leilão, na forma da

alínea “d” da cláusula 10.7 acima;
 

c)     para os fins aqui previstos, fica a VENDEDORA investida do
mandato irrevogável a que se refere o § 5º, do art. 63, da lei
nº 4.591/64, cujos poderes, lá discriminados, são
considerados como se aqui estivessem literalmente
transcritos.

 
10.10  Ocorrendo a resolução deste Contrato, a pessoa, em cujo favor
se tenha operado a resolução, sub-rogará o COMPRADOR em todos os
direitos e obrigações atribuí dos contratualmente. Referida pessoa deverá
pagar todo o débito do COMPRADOR, em relação à Unidade Autônoma,
de uma só vez e em moeda corrente ou na forma ajustada com a
VENDEDORA.
 
10.11  O COMPRADOR perderá em favor da pessoa a quem se operar a
resolução todas as acessões, benfeitorias e construções acrescidas ao
Imóvel, tudo sem direito a qualquer restituição, compensação ou
retenção.
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CAPÍTULO XI -           DOS MANDATOS
 
11.1    O COMPRADOR, neste ato, nomeia e constitui a VENDEDORA,
como sua procuradora, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos
do artigo 684 e do parágrafo único do artigo 686, ambos do Código Civil
brasileiro, podendo a mandatária substabelecer, no todo ou em parte,
com ou sem reservas de iguais poderes para si, tendo como objetivo a
representação junto a órgãos e para a prática dos atos abaixo
detalhados:

 
a)     a VENDEDORA, para abrir, em qualquer agência bancária

de sua livre escolha, em nome do COMPRADOR, conta
corrente, para o fim de lá efetuar o depósito de qualquer
quantia que a ele seja devida, em decorrência deste
Contrato. O mencionado depósito, uma vez efetivado, valerá
para todos os efeitos, como quitação da entrega e pagamento
da quantia deposi tada;

 
b)     a VENDEDORA para, perante agente financeiro, juntar

documentos, prestar informações, assinar Contratos,
escrituras, instrumentos de aditamento ou rerratificação,
constituir hipotecas em qualquer grau sobre o Imóvel, objeto
deste Contrato, podendo praticar todo e qualquer ato
necessário para tanto; ainda, perante os agentes competentes
para celebração da securitização mencionado no item 12.4,
se for o caso;

 
c)     a VENDEDORA, para efetuar perante a Municipalidade de

Campinas, a inscrição imobiliária em nome do COMPRADOR,
caso ele não assuma esta providência.
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11.1.1   O COMPRADOR, neste ato, nomeia e constitui a ROYAL PALM
PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (a “RPPPE”),
inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.649.359/0001-05, sediada no município e
Comarca de Campinas, na Avenida Dr. Moraes Salles, 711, 7º andar,
sala 3, Centro,  com Estatuto Social registrado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE 35205375218, como sua procuradora,
em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 e do
parágrafo único do artigo 686, ambos do Código Civil brasileiro, podendo
a mandatária substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservas
de iguais poderes para si, para, em nome do COMPRADOR realizar, por
si ou pela Vistoriadora, a vistoria na Unidade Autônoma, quando a
mesma estiver concluída e passível de entrega, podendo, para este fim,
assinar o Termo de Vistoria, com ou sem ressalvas, bem como o Termo
de Entrega, de tal modo a possibilitar sua imissão na posse (indireta) e o
início das atividades hoteleiras em tal unidade, conforme previsto nos
contratos firmados com RPPPE.
 
11.1.2. Na hipótese de a RPPPE não realizar a vistoria e o recebimento
de chaves de que trata o item 10.1.1, anterior, fica desde logo a JONES
LANG LA SALLE HOTELS S/A (com sede na Rua Joaquim Floriano, nº
72, conjuntos 97-98, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.014.847/0001-89), autorizada a, em
nome do COMPRADOR, realizar a vistoria na Unidade Autônoma
quando a mesma estiver concluída e passível de entrega, podendo, para
este fim, assinar o Termo de Vistoria, com ou sem ressalvas, bem como
o Termo de Entrega, de tal modo a possibilitar sua imissão na posse
(indireta) e o início das atividades hoteleiras do Subcondomínio Hotel na
data de sua inauguração, conforme previsto nos contratos celebrados
com a Operadora Hoteleira.
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11.2    Na hipótese de aquisição feita por mais de uma pessoa física,
conforme qualificação contida no item 1.2, do Quadro Resumo,
nomeiam e se constituem um(ns) ao(s) outro(s), como seu procurador,
em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 684 e do
parágrafo único do artigo 686, ambos do Código Civil brasileiro, para, em
conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de
nomeação, receberem circulares sobre o andamento da obra, avisos,
intimações, notificações e citações iniciais, etc.
 
CAPÍTULO XII -      DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
12.1    O COMPRADOR somente poderá ceder os direitos decorrentes
do presente Contrato, aliená-los ou gravá-los, a qualquer título, com a
prévia e expressa anuência da VENDEDORA, que não poderá negá-la,
desde que: (a) o COMPRADOR esteja em dia, na ocasião, com os
pagamentos e demais obrigações por ele assumidas no presente
Contrato e não tenha instituído quaisquer ônus sobre os direitos
aquisitivos relativos à Unidade Autônoma; (b) o cessionário se sub-
rogue em todas as obrigações assumidas pelo COMPRADOR neste
Contrato; (c) o cessionário venha a comprovar, de modo irrefutável, sua
idoneidade jurídica, econômica e financeira, comprovando estar apto a
assumir as obrigações que lhe forem imputadas; (d) o cessionário
tenha sido aprovado em análise de crédito a ser realizada por empresa
indicada pela VENDEDORA, e cujo pagamento de referido custo será
de responsabilidade do COMPRADOR; (e) o COMPRADOR efetue o
pagamento à VENDEDORA da taxa de transferência correspondente a
1,5% (um vírgula cinco por cento) do Preço total da Unidade Autônoma
indicado no Quadro Resumo, atualizado monetariamente de acordo
com os índices aqui ajustados, e (f) o COMPRADOR ou o cessionário
apresentem os recolhimentos devidos em função da transferência, em
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especial do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), se for o
caso.
 
12.1.1 Caso seja operada a cessão deste Contrato pelo COMPRADOR,
nos termos do item 12.1, acima, ou na hipótese da transferência
definitiva da propriedade da Unidade Autônoma, o COMPRADOR
obrigar-se-á a fazer constar no instrumento aquisitivo disposição na
qual o adquirente confira à VENDEDORA os poderes de representação
indicados no Capítulo XI acima.
 
12.1.2 Tendo em vista as especificidades da presente transação, e a
fim de evitar interferência nos negócios da Operadora Hoteleira, o
COMPRADOR deverá evitar alienar e promover a cessão de sua
posição contratual, a que título for, para empresa concorrente da
Operadora Hoteleira.
 
12.2    A VENDEDORA, desde já, se exime de qualquer obrigação ou
responsabilidade relativa ao recolhimento do Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a cessão, sendo certo que o
instrumento que vier a consubstanciar este ato obedecerá aos termos
da minuta padrão, a ser fornecida oportunamente pela VENDEDORA.
 
12.3    Ocorrendo transferência sem a anuência da VENDEDORA, o
instrumento de cessão mencionado no item 12.1 anterior será nulo de
pleno direito, permanecendo o COMPRADOR vinculado às obrigações
assumidas perante a VENDEDORA, ficando sujeito, ainda, à rescisão
contratual e às suas implicações legais e contratuais.
 
12.4    Como condição essencial do presente Contrato, a VENDEDORA
poderá ceder e transferir a terceiros o crédito decorrente da venda e
compra, ora compromissada, e representado pelas parcelas vincendas
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do preço, inclusive por meio de Securitização ou do Sistema de
Financiamento Imobiliário – SFI, com a emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (CRI) ou Cédula de Crédito Imobiliário (CCI),
podendo o Imóvel vir a ser objeto de alienação fiduciária, conforme
previsto neste Contrato.
 
12.4.1 Eventual cessão de seu crédito não exonerará a VENDEDORA
de suas obrigações e responsabilidades como incorporadora do
Empreendimento.
 
12.5    A VENDEDORA poderá, a qualquer tempo, desde que negada a
concessão de financiamento bancário em favor do COMPRADOR,
optar por contratar a alienação fiduciária da Unidade Autônoma objeto
deste Contrato, em garantia do cumprimento das obrigações ora
assumidas pelo COMPRADOR.
 
12.5.1 Em tal hipótese, a VENDEDORA convocará o COMPRADOR
para receber a Escritura pública de Venda e Compra com Pacto adjeto
de sua Alienação Fiduciária em Garantia da Unidade Autônoma que
está sendo por ele adquirida. O instrumento de aquisição e constituição
de garantia fiduciária dar-se-á, a critério da VENDEDORA, por meio de
instrumento particular.
 
12.5.2 No mesmo ato da outorga de aludida da Escritura Pública de
Venda e Compra com Pacto adjeto de sua Alienação Fiduciária em
Garantia, em garantia do cumprimento das obrigações ainda
pendentes, o COMPRADOR transferirá à VENDEDORA, em caráter
fiduciário, a propriedade da Unidade Autônoma objeto deste.
 
12.5.3 A constituição da propriedade fiduciária será efetivada mediante
registro no Oficial de Registro de Imóveis, do Contrato que servirá de
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título ao negócio fiduciário e que será celebrado de acordo com minuta
padrão a ser fornecida pela VENDEDORA, cujo conteúdo atenderá o
disposto na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.
 
12.5.4 Constituída a propriedade fiduciária, haverá o desdobramento da
posse, sendo o COMPRADOR detentor da posse direta e a
VENDEDORA detentora da posse indireta da Unidade Autônoma.
 
12.6    Conforme previsto no Capítulo VIII, item 8.2.1, o COMPRADOR
somente será imitido na posse de sua Unidade Autônoma, com o
recebimento das respectivas chaves, desde que preencha os requisitos
abaixo:
 

a)     esteja em dia com o cumprimento de todas as obrigações
decorrentes deste instrumento, e desde que assine respectivo
instrumento de alienação fiduciária, se assim exigido pela
VENDEDORA (item 12.5, acima);

 
b)    proceda à vistoria da unidade autônoma, no prazo de até 30

(trinta) dias, contados da data da expedição do Habite-se, ou
da data da comunicação da VENDEDORA, colocando
referidas chaves à sua disposição;

 
c)     assine o respectivo Termo de Vistoria e Recebimento de

Chaves.
 
12.7    As chaves serão entregues ao COMPRADOR, e não a seu
cessionário ou sub-rogatório, na hipótese de ter alienado seus direitos e
obrigações em desobediência aos requisitos estabelecidos acima.
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12.8    A VENDEDORA exercerá, na forma da lei, o direito de retenção
da Unidade Autônoma e do terreno, até que sejam liquidados os débitos.
 
12.9    Ainda que não queira ou não possa receber as chaves, o
COMPRADOR será o único e exclusivo responsável pelas despesas
de condomínio, se aplicável, IPTU e demais encargos incidentes
sobre a fração ideal e acessões (Unidade Autônoma), desde a data
de assinatura do presente Contrato.
 
12.10  A tolerância por qualquer dos contratantes, quanto a alguma
demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das
obrigações ajustadas neste instrumento ou a não aplicação, na ocasião
oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o
cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos,
podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo,
caso permaneçam as causas.
 
12.11  O disposto no item anterior prevalecerá, ainda que a tolerância ou
a não aplicação das cominações ocorra repetidas vezes, consecutiva ou
alternadamente.
 
12.12  A ocorrência de uma ou mais hipóteses, acima referidas, não
implicará em precedente, novação ou modificação de quaisquer
disposições deste Contrato, as quais permanecerão íntegras e em pleno
vigor, como se nenhum favor houvesse intercorrido.
 
12.13  A VENDEDORA poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo
critério, ceder e transferir os direitos e obrigações deste Contrato
decorrentes, em relação a ela, VENDEDORA, independentemente de
qualquer anuência, interferência ou participação do COMPRADOR,
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ficando o cessionário obrigado a respeitar todas as cláusulas e
condições aqui ajustadas.
 
12.14  A escritura de venda e compra da Unidade Autônoma será
conferida após o registro da instituição e da convenção condominial e da
averbação da construção do Subcondomínio A, ou do pagamento
integral do preço ajustado e do cumprimento final, pelo COMPRADOR,
de todas as demais obrigações aqui assumidas, ou ainda, se for o caso,
da data do pagamento da liberação das garantias pela VENDEDORA ao
banco financiador, o que por último ocorrer.
 
12.14.1           Ficam por conta do COMPRADOR todas as despesas
decorrentes deste Contrato, inclusive aquelas relativas a emolumentos e
despachante para obtenção das certidões dos distribuidores forenses, da
Municipalidade e de propriedade, as necessárias à sua efetivação e as
demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e
custas de Tabelião de Notas e de Oficial de Registro de Imóveis, de
quitações fiscais, imposto de transmissão, laudêmio se for o caso, e
qualquer tributo devido sobre a operação, que venha a ser cobrado ou
criado, mesmo que o pagamento caiba, por lei ou convenção, à
VENDEDORA.
 
12.15  Toda e qualquer escritura decorrente deste ato obedecerá aos
termos de minuta padrão a ser fornecida, oportunamente, pela
VENDEDORA.
 
12.15.1 Com o intuito de otimizar as providências cartorárias e registrais,
a VENDEDORA indicará o respectivo Tabelionato de Notas em que será
lavrada a escritura de venda e compra.
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12.15.2           Na hipótese de concessão do financiamento/repasse, o
Instrumento Particular, com força de escritura pública, de venda e
compra com pacto adjeto de hipoteca e/ou alienação fiduciária será
elaborado de acordo com minuta padrão do Agente Financeiro.
 
12.15.3           Sem prejuízo de responder pelas perdas e danos
causados à VENDEDORA, e sob pena de incidência de multa, à base
de 0,5% (meio por cento) ao mês ou fração, do valor do presente
contrato, o COMPRADOR se obriga a:
 

a)    receber a escritura definitiva da Unidade Autônoma, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação
que a VENDEDORA lhe fizer, providenciando seu registro
imediato no Cartório de Registro de Imóveis competente;

 
b)    proceder à transferência do imóvel para seu nome, na

Prefeitura Municipal competente, via inscrição
imobiliária competente, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados da outorga da escritura
definitiva ou da celebração do instrumento de repasse
com o Agente Financeiro, conforme o caso.

 
12.16   O presente Contrato, ressalvada a hipótese de inadimplemento,
é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, assim, extensivo e
obrigatório aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes
cessionários dos contratantes, ficando, desde já, autorizados todos
registros, averbações e cancelamentos que forem necessários perante o
Oficial de Registro de Imóveis competente.
 
12.17 O COMPRADOR autoriza a VENDEDORA a organizar, às suas
exclusivas expensas, um "stand" de vendas durante a construção e

220



manter no local, durante e após construído o Empreendimento,
corretores, bem como uma unidade autônoma-exposição, tudo a título
gratuito.
 
12.17.1           A VENDEDORA tem o direito de:
 

a)     manter placas de venda na frente do Empreendimento, após
a instalação do condomínio de utilização, bem como autorizar
a permanência de corretores de plantão, até a venda da
última unidade do Empreendimento;

 
b)    permanentemente, manter placa ou outro sinal indicativo de

seu nome e atividade empresarial, nas dependências internas
ou áreas externas do Empreendimento, correndo por sua
conta as despesas com sua instalação;

 
d)    fixar placa de bronze ou similar, com sua logomarca, junto à

entrada social do Empreendimento, sendo que os condôminos
não poderão retirá-la.

 
12.18  O COMPRADOR concorda que os avisos e as comunicações
relativas ao Contrato, bem como as informações sobre as datas de
vencimento de parcelas do Preço, avisos para realização de
vistorias, pedidos de atualização cadastral, convites para reuniões
ou para tratativas de assuntos pertinentes ao Contrato, além de
outros comunicados diversos e de interesse para o bom
andamento das relações contratuais, possam ser alternativamente
enviados, por intermédio de mensagem SMS, para a linha de
telefonia móvel e para o endereço de e-mail indicado no
Preâmbulo do Quadro Resumo, ambos de titularidade do
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COMPRADOR, ou dirigidas à residência do COMPRADOR, no
endereço por ele indicado.
 
12.18.1           Qualquer modificação de endereço de
correspondência, física ou eletrônica, ou de telefone deverá ser
informada, por escrito, pelo COMPRADOR à VENDEDORA, sob
pena de aquelas encaminhadas ao local, e-mail e número indicados
no presente Contrato serem consideradas válidas e eficazes.
 
12.19  Os adquirentes qualificados no Capítulo I, item 1.2, do Quadro
Resumo, mútua e reciprocamente, se constituem procuradores um do
outro, para fins de receber citações intimações e interpelações de
qualquer procedimen to, judicial ou extrajudicial, decorrente do presente
Contrato, de modo que, realizada a citação ou intimação, na pessoa de
qualquer um deles, estará completo o quadro citatório.
 
12.19.1           Na hipótese de ser apenas um adquirente, ficará sem
efeito o item supra.
 
12.20  Fica vedada ao COMPRADOR a constituição de quaisquer ônus
sobre os direitos aquisitivos, objeto deste Contrato, sob pena de
rescisão.
 
12.21  É de responsabilidade exclusiva do COMPRADOR o pagamento
das despesas:
 

a)     com ligações provisórias e definitivas de serviços públicos;
 
b)    com IPTU e taxas, a partir da data de assinatura do

presente Contrato;
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c)     com seguro de incêndio;
 
12.22  A VENDEDORA poderá emitir Cédula de Crédito Imobiliário
(CCI), instituída pela Lei n.º 10.931, de 02/08/04, integral ou fracionária,
representando o crédito originado pela venda e compra, ora
compromissada, tudo independentemente de autorização do
COMPRADOR.
 
12.23  A VENDEDORA declara, sob responsabilidade civil e criminal,
ser empresa que explora, exclusivamente, atividades de incorporação
imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591/64, bem como a execução da
construção civil de unidades autônomas do Empreendimento, e que a
Unidade Autônoma objeto deste Contrato não integra seu ativo
permanente, razão pela qual está dispensada de apresentar para o
presente ato a CND-INSS, bem como da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria
Geral da República.
 
 
CAPÍTULO XIII -       CONDIÇÃO SUSPENSIVA
 
13.1    Este Contrato é celebrado, sob condições suspensivas, com
base no art. 121 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, combinados
com o art. 34, da Lei Federal n.º 4.591/64 e o atendimento das
obrigações de comprar e de vender aqui convencionados somente será
exigível de parte a parte, após o implemento das condições adiante
estabelecidas, isto é, as Partes somente poderão exigir mutuamente o
atendimento das obrigações de comprar e de vender, convencionadas
neste Contrato, se:
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a)     o COMPRADOR entregar, dentro de 10 (dez) dias úteis, à
VENDEDORA  os documentos complementares indicados
na lista que recebe neste ato, tudo em sequência à ficha
cadastral que o COMPRADOR preenche e entrega também
neste ato à VENDEDORA ;

 
b)    a VENDEDORA aprovar as condições cadastrais em

decorrência da análise que fará, por si ou por empresa
especializada contratada para tanto, da ficha cadastral e a
documentação complementar em até 30 (trinta) dias úteis,
contadas do recebimento desta, admitida uma tolerância de
5 (cinco) dias; e

 
c)     se efetuado o pagamento da parcela de sinal (item 3.2,

letra “a”, do Quadro Resumo), dentro do prazo de análise
cadastral, qualquer que seja a razão apontada pelo banco.

 
13.1.1 A veracidade das informações constantes na ficha cadastral
preenchida e assinada, neste ato, e a obrigação de apresentação de
todos os documentos solicitados pela VENDEDORA que se façam
necessários para a aprovação das referidas condições cadastrais são
de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR.
 
13.1.2 Desta forma, a não apresentação dos documentos solicitados
por VENDEDORA ou a não comprovação de quaisquer das
informações constantes na referida ficha cadastral ou a não
compensação do cheque representativo do sinal (item 3.2, letra “a”)
poderá ensejar, a critério exclusivo da VENDEDORA, a ineficácia do
presente negócio, para todos os fins e efeitos de direito, sem
necessidade de notificação ou constituição em mora, arcando
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exclusivamente o COMPRADOR, nestas hipóteses, com as despesas
incorridas pela celebração deste Contrato.
 
13.1.3 A VENDEDORA poderá, desde logo, considerar liberada a
Unidade Autônoma para nova alienação a terceiros.
 
13.1.4 Em qualquer hipótese e independentemente da imediata
disponibilidade da Unidade Autônoma, o COMPRADOR se obriga a
formalizar o reconhecimento dessa ineficácia mediante celebração do
distrato deste Contrato, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data do recebimento da convocação pela VENDEDORA.
 
13.1.5 A ausência do COMPRADOR permitirá que a VENDEDORA o
represente neste distrato como sua mandatária, ficando investida, neste
ato e de forma irrevogável e irretratável, e por intermédio desta cláusula
mandato, dos necessários e indispensáveis poderes para tanto.
 
13.1.6 Quando da formalização do distrato, a VENDEDORA
disponibilizará a devolução do cheque de pagamento do sinal ou do
respectivo valor, no caso de pagamento em moeda ou compensação do
cheque.
 
13.1.7 Os valores da restituição ou da indenização serão corrigidos
monetariamente, de acordo com os critérios pactuados neste Contrato,
calculada entre as datas dos respectivos depósitos ou pagamentos e a
da devolução realizada pela VENDEDORA.
 
13.1.8 Caso o COMPRADOR não compareça pessoalmente na
formalização do distrato, o cheque ou a importância em devolução
estarão disponíveis, para todos os fins e efeitos de direito, no endereço
da VENDEDORA, indicado no preâmbulo, a partir de 48 (quarenta e
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oito) horas do agendamento feito pelo COMPRADOR com a
VENDEDORA.
 
13.2    Por outro lado, se a VENDEDORA não exercer a faculdade
acima prevista, e tendo ocorrido a aprovação da ficha cadastral, na
forma estabelecida neste Contrato, tornando, dessa forma, obrigatório
o Contrato, é assegurado às Partes o direito de se exigirem
reciprocamente, ainda que compulsoriamente, o cumprimento das
obrigações aqui constantes, sendo certo que esses depósitos
efetuados passarão, automaticamente, a ser considerados pagamentos
das Parcelas do Preço a que se referirem.
 
13.3    O COMPRADOR declara que: (a) leu e examinou previamente a
sua assinatura, a minuta deste instrumento (Quadro Resumo e Normas
Gerais), o memorial de incorporação, a convenção de condomínio e os
demais documentos que instruíram o processo de registro de
incorporação; (b) as disposições constantes deste instrumento são de
sua inteira e integral compreensão e alcance, não lhe sendo lícito
alegar desconhecimento sobre a aquisição pretendida por este
Contrato; (c) que as obrigações pecuniárias assumidas neste Contrato
são compatíveis com a sua capacidade econômico-financeira de honrá-
las; e (d) adere, neste ato, à minuta da Convenção do
Empreendimento, declarando conhecê-la plenamente e obrigando-se a
respeitá-la, seja a que título for.
 
CAPÍTULO XIV-          ELEIÇÃO DO FORO
 
14.1    As Partes elegem o Foro da Comarca de Campinas, que será o
único competente para dirimir as dúvidas e as questões decorrentes
deste Contrato, renunciando, desde já, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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CAPÍTULO XV -       DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS – OPERAÇÃO
HOTELEIRA
 
15.1    Considerando as especificidades que envolvem as unidades
autônomas hoteleiras do Subcondomínio Hotel, com relação à sua
montagem, equipagem e decoração, bem assim aos procedimentos de
vistoria e entrega de chaves, ficam estabelecidas para tal fim, as regras
abaixo, complementares, no que couber, às regras gerais constante
deste instrumento.
 
15.1.1 Em razão do exposto no item precedente, as Partes declaram
que em caso de dúvida na interpretação de qualquer cláusula ou
condição relativa às unidades autônomas hoteleiras, aplicar-se-ão as
regras constantes deste Capítulo.
 
15.2    O COMPRADOR se compromete a não contratar com terceiros,
por iniciativa própria, para a execução de qualquer serviço no local
(mesmo que seja, por exemplo, apenas a de armários ou repintura),
considerando que a unidade objeto do presente será e deverá ser
mantida montada, equipada e decorada de acordo com a decoração
padrão a ser definida pela Operadora Hoteleira.
 
15.3     A vistoria da unidade autônoma será realizada pela JLLSH ou
por empresa Vistoriadora homologada e contratada pela Operadora
Hoteleira ou pela VENDEDORA, com recursos aportados pelo
COMPRADOR.
 
15.3.1 O COMPRADOR só terá direito ao recebimento de sua unidade
autônoma desde que esteja em dia com todas as obrigações
assumidas neste Contrato, sob pena de a VENDEDORA exercer o
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direito de retenção da unidade ora compromissada, conforme dispõe o
artigo 52 da Lei nº 4591/64.
 
15.3.2 Caso a VENDEDORA exerça seu direito de retenção da unidade
ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/64 e
este Contrato, fica desde logo ajustado que até que o COMPRADOR
esteja apto a se imitir na posse, eventuais valores recebidos em razão
da exploração hoteleira de referida unidade pertencerão à
VENDEDORA, não cabendo ao COMPRADOR qualquer direito de
reembolso, indenização ou compensação a que título e tempo forem.
 
15.3.3         Para os fins de vistoria, recebimento de chaves e
transferência da posse da unidade autônoma à Operadora Hoteleira, o
COMPRADOR, neste ato, confere(m) especiais poderes para:
 
(a) a JLLSH, a RPPPE e a VENDEDORA, para que uma delas
promova a contratação da Vistoriadora;
 
(b) a JLLSH, a RPPPE e a Vistoriadora, para que qualquer uma delas
faça a vistoria do Subcondomínio Hotel e de sua unidade autônoma;
 
(c) a RPPPE para, após a conclusão do laudo de vistoria e a
certificação constante de tal documento de que a unidade autônoma se
encontra com suas obras civis adequadamente concluídas,
devidamente montada, equipada, decorada e apta a ter suas atividades
hoteleiras iniciadas, a considerá-la entregue e, por consequência,
recebida pelo COMPRADOR, desde que este tenha atendido às
obrigações previstas neste Contrato;
 
(d) a JLLSH ou a RPPPE para, após os procedimentos previstos nas
alíneas anteriores, firmar os documentos necessários para a
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consideração de entrega e recebimento da unidade autônoma,
permitindo-lhe dar início às atividades hoteleiras.
 
15.4.   O COMPRADOR declara ter conhecimento, e aceita, que
eventuais manutenções ou troca de mobiliário da unidade, após a
assinatura do presente Instrumento, são de inteira responsabilidade do
mesmo, não tendo a VENDEDORA qualquer responsabilidade sobre o
as mesmas.
 
15.5    A VENDEDORA informou de modo claro ao COMPRADOR os
termos e condições abaixo, os quais foram orientadores da concepção
e aprovação do Empreendimento, especialmente, do Subcondomínio
Hotel, conforme consta da Convenção de Condomínio, e que, portanto,
são essenciais à sua regular operação e utilização.
 
15.5.1 A VENDEDORA informou ainda ao COMPRADOR que, devido
alerta feito ao mercado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
quanto à semelhança da estrutura da operação hoteleira a uma
aplicação financeira, protocolou e obteve junto à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) dispensa de registro de oferta pública de
distribuição de valores mobiliários (Processo CVM Nº RJ-2014-10139).
 
15.5.2 O COMPRADOR, por sua vez, declara em caráter irretratável e
irrevogável que a VENDEDORA lhe informou de forma clara e
inequívoca as condições relativas à operacionalidade do
Subcondomínio Hotel, especialmente no que toca ao sistema de
exploração hoteleira conjunta e sua participação como sócio
participante da Sociedade em Conta de Participação.
 
15.5.3 O COMPRADOR, neste ato e na melhor forma de direito,
DECLARA que está de acordo, adere e se sub-roga integralmente nos
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contratos firmados pela VENDEDORA com a empresa RPPPE.
 
15.5.4 Em razão da adesão e sub-rogação de que trata o item anterior,
o COMPRADOR DECLARA ter conhecimento e aceitar que:
 
(a) em razão da constituição da SCP para promover a exploração
hoteleira das unidades autônomas que integrarem o Pool e de certas
áreas comuns do Subcondomínio Hotel e de sua adesão a tal
sociedade, passa a dela fazer parte, na qualidade de sócio participante,
condição essa que permanecerá conforme os termos do contrato
específico;
 
(b) só será vistoriada e considerada recebida unidade autônoma de
comprador que estiver adimplente com as obrigações assumidas em
face da VENDEDORA, do Condomínio e da RPPPE e da JLLSH;
 
(c) se estiver inadimplente com o pagamento dos valores relacionados
a este Contrato, poderão não ser implantadas as atividades hoteleiras
em sua unidade autônoma (hipótese em que a unidade ficará
bloqueada ao uso) ou, se o forem, e a VENDEDORA exercer o direito
de retenção previsto neste Contrato, esta poderá disponibilizar a
unidade à operação, recebendo os valores eventualmente  decorrentes
da operação, sem qualquer direito ao COMPRADOR de pleitear
qualquer direito de reclamação, reembolso, indenização, retenção ou
compensação a que tempo e título forem com relação a tais valores;
 
(d) a rescisão deste Contrato implicará na automática rescisão, com
relação ao COMPRADOR, dos contratos a que aderiu em decorrência
deste;
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15.5.5 Em razão da adesão e sub-rogação antes previstos, o
COMPRADOR DECLARA que:
 

(a) autoriza que sua unidade autônoma seja vistoriada e recebida na
forma prevista neste Contrato, bem assim que tem conhecimento
de que a responsabilidade de quem o vistoria (i) é limitada à
constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil
constatação, os quais deverão ser apontados e reclamados junto à
Incorporadora que, nessa condição, é a responsável por saná-los;
(ii) não se estende à verificar se a Incorporadora, ora
VENDEDORA, cumpriu com suas obrigações legais, atributo esse
que me é exclusivo;

(b) não obstante a adesão tenha ocorrido automática e
obrigatoriamente com a celebração deste Contrato, o termo de
adesão tem a função de certificar a cessão da posição contratual
em relação à Incorporadora, bem assim de organização
administrativa da RPPPE;

(c)  autoriza a realização de eventuais alterações na unidade
autônoma para, se preciso for, adaptá-la  ao uso de portadores de
necessidades especiais;

(d) autoriza para fins operacionais que a unidade autônoma seja
unificada a ou seja utilizada de forma conjunta com outra unidade
autônoma, ainda que não seja de sua titularidade, bem assim, para
os mesmo fins, que possa ter sua numeração alterada. 

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 02
(duas) vias, de um só teor.
 
Campinas, {VENDA_DATAVENDA_EXTENSO} .
#CLIENTEASSINATURA#
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___________________________________________________________

COMPRADOR(ES)
({ID}) {CLIENTE_NOME}

#/CLIENTEASSINATURA#

 
 
 
(Esta folha de assinaturas integra o Contrato de Compromisso de
Venda e Compra de unidade autônoma e outros pactos, objetivando
a Unidade Autônoma n.º {UNIDADE_NUMERO_CONTRATO}, do
Subcondomínio A Hotel, do Condomínio “ROYAL CAMPINAS
NORTE”).
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ROYAL CAMPINAS - CONVENTION, BUSINESS & HOTELS

CONDOMÍNIO ROYAL CAMPINAS NORTE

SUBCONDOMÍNIO HOTELEIRO

HOTEL CONTEMPORÂNEO

 
DECLARAÇÕES DO COMPRADOR

 
 
O COMPRADOR DECLARA que recebeu os adequados
esclarecimentos sobre o empreendimento condominial,
especialmente sobre o Subcondomínio Hoteleiro  e a unidade
autônoma que nele se acha inserida, ora prometida à aquisição,
bem como quanto a forma de sua utilização, conhecendo e
aceitando:
 

ü  Que, sua unidade integra o empreendimento imobiliário
denominado CONDOMÍNIO ROYAL CAMPINAS NORTE,
aprovado pela Prefeitura de Campinas para uso comercial
(CSE-6 – Hotel e Galeria Comercial e Edifícios Comerciais);
 

ü  Que, o ROYAL CAMPINAS - CONVENTION BUSINESS &
HOTELS é um complexo imobiliário desenvolvido e
incorporado pela VENDEDORA, formado por dois
condomínios independentes e autônomos, denominados
ROYAL CAMPINAS NORTE e ROYAL CAMPINAS SUL (o
“Complexo”);
 

ü  Que, o conceito idealizado para o Complexo é o da criação
de uma sinergia e complementariedade de atividades entre
os dois empreendimentos;
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ü  Que, a unidade está inserida no Subcondomínio Hoteleiro
(o “Hotel”), integrante do empreendimento acima
mencionado;

 
ü  Que, sua unidade autônoma só poderá ser utilizada como

meio de hospedagem por meio de uma Operadora
Hoteleira;

 
ü  Que, para fins da exploração hoteleira de sua unidade

autônoma, a mesma deverá ser montada, equipada e
decorada, e assim permanecer, de acordo com as
orientações da Operadora Hoteleira, em razão da marca
por esta escolhida para o desenvolvimento de suas
atividades;
 

ü  Que, a VENDEDORA celebrou contratos com a empresa
ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. (a “RPPPE”), a qual
empreende a operação hoteleira sob a marca HOTEL
CONTEMPORÂNEO;

 
ü  Que, ao celebrar o contrato de aquisição de sua unidade

autônoma, automática e obrigatoriamente adere aos
contratos celebrados entre a RPPPE e a VENDEDORA,
relacionados aos contratos de administração condominial
de natureza hoteleira e de sociedade em conta de
participação (a “SCP”), ligados exclusivamente à operação
condominial e hoteleira propriamente dita, além de seus
respectivos anexos;
 

ü  Que, em razão da adesão à SCP assume a posição de
Sócio Participante e Locador em razão do contrato de
locação anexo ao da SCP;
 

ü  Que, ao celebrar o contrato de aquisição de sua unidade
autônoma, automática e obrigatoriamente adere aos
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contratos celebrados entre a VENDEDORA e a empresa
JONES LANG LASALLE HOTELS S/A. (a “JLLSH”), tendo
por objeto assessorar os Sócios Participantes da SCP nas
questões que envolvem as atividades hoteleiras
desenvolvidas pela RPPPE no Subcondomínio Hotel;
 

ü  Que, durante a operação hoteleira as demonstrações
financeiras anuais da SCP serão auditadas por auditor
independente registrado na CVM, sendo que sua
divulgação, acompanhada de notas explicativas e do
parecer dos auditores independentes, será disponibilizada
em página da rede mundial de computadores e jornal
indicados no contrato da SCP;

 
ü  Que, a unidade autônoma ora prometida à aquisição, em

conjunto com as demais unidades autônomas do Hotel,
serão administradas e exploradas como meio de
hospedagem pela RPPPE, nos termos da legislação de uso
e ocupação do solo, do projeto aprovado, dos contratos
celebrados com a RPPPE e da Convenção de Condomínio;
 

ü  Que, a posse das unidades autônomas será recebida pela
RPPPE, ou por empresa por ela contratada, nos termos
estabelecidos no instrumento de aquisição da unidade
autônoma e dos contratos acima referidos;
 

ü  Que, tem conhecimento que a responsabilidade da
VENDEDORA está adstrita à atividade de incorporação e
construção do Hotel e entrega da unidade autônoma, ora
prometida à aquisição;
 

ü  Que, em razão de sua atividade de incorporação e
construção, a VENDEDORA não tem qualquer

235



responsabilidade pelos resultados operacionais da
exploração hoteleira empreendida no Hotel;

 
ü  Que, integram o preço da unidade autônoma os gastos

com (i) montagem, equipagem e decoração da unidade
autônoma e das áreas comuns que lhe correspondam; (ii)
as despesas pré-operacionais, incluindo capital de giro; e,
(iii) taxas devidas à RPPPE e às empresas implantadoras e
vistoriadora;
 

ü  Que, tem capacidade legal para celebrar o contrato de
aquisição da unidade autônoma e aderir aos contratos
celebrados pela VENDEDORA, de modo que está apto a
cumprir e fazer cumprir as obrigações e deveres
decorrentes, especialmente aqueles de pagamento do
preço e demais valores previstos e estimados no contrato
de aquisição da unidade autônoma;
 

ü  Que, qualquer alteração de endereço deve ser comunicada
à VENDEDORA e, após o início das atividades hoteleiras, à
RPPPE e à JLLSH;
 

ü  Que, não se acha sob premente necessidade, tampouco a
sua aquisição envolve negociação de obrigação que lhe
seja desproporcional, de modo que sua celebração é feita
dentro dos princípios de probidade e boa-fé;
 

ü  Que, o nome do empreendimento é CONDOMÍNIO ROYAL
CAMPINAS NORTE e que a marca ROYAL PALM TOWER
é de uso da RPPPE;
 

ü  Que, nem a VENDEDORA, tampouco a RPPPE e a JLLSH
ofereceram ou garantiram qualquer retorno de resultado
relacionado ao Hotel e sua operação;
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ü  Que, todo o instrumental jurídico relacionado ao
empreendimento, inclusive os contratos celebrados com a
RPPPE e a JLLSH lhe foram entregues, nesta data, em
mídia digital, tendo sido também disponibilizadas cópias
impressas para consulta prévia;
 

ü  Que, além dos instrumentos acima citados, os documentos
abaixo relacionados integram o ANEXO II ao instrumento
de aquisição da Unidade Autônoma, sendo lhe sido
entregues em mídia digital e também disponibilizados em
cópia impressa para consulta prévia:
 

ü  (i) Memorial descritivo do empreendimento (art. 32, letra
“g”, da Lei 4.591/64); (ii) Matrícula da Unidade Autônoma
Adquirida; (iii) Convenção de Condomínio; (iv) Contrato de
Prestação de Serviços de Administração Condominial de
Natureza Hoteleira e o Primeiro e o Segundo Aditamentos
ao Contrato de Administração Condominial de Natureza
Hoteleira; (v) Contrato de Prestação de Serviços de
Administração Condominial do Condomínio Geral; (vi)
Contrato de Comodato de Áreas e Equipamentos e o
Primeiro Aditamento ao Contrato de Comodato de Áreas e
Equipamentos; (vii) Contrato de Constituição de Sociedade
em Conta de Participação e o Primeiro e o Segundo
Aditamentos ao Contrato de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação, o Contrato de Locação e o Primeiro
Aditamento ao Contrato de Locação; (viii) Contrato de
Gestão de Ativos Hoteleiros e Assessoria em Negócio
Hoteleiro e o Primeiro Aditamento ao Contrato de Gestão
de Ativos Hoteleiros e Assessoria em Negócio Hoteleiro; e
(ix) Guia do Proprietário.
 

ü  Que, lhe foram fornecidas as explicações sobre o Hotel, a
unidade autônoma, o valor e a forma de pagamento de seu
preço, inclusive dos bens e equipamentos que a
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guarnecerão, incluindo as áreas comuns, além de
informações sobre a operação hoteleira;
 

ü  Que, tem recursos suficientes para honrar com o
pagamento das obrigações decorrentes do compromisso de
venda e compra.
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ANEXO I(iii) – Convenção de Condomínio 
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Pré notação ; 0 : 614362 • 18/0112019 0~strado em : 15/02/2019 

Valor dos emolumentos no total de R$ 164.013,74, acha-se 
descriminado no re?ibo em anexo. 

CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO 

1,._ "ROYAL CAMPINAS NORTE"._ 

NORMAS GERAIS 

1 

SPCIA 01 - EMPREENDIMENTO IMOBI LIÁRIO LTDA, sociedade emp ·e~ária limitada, 

com sede social na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 1a Av. R0\31 Palm Plaza, 

nº 180, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a JUCESP sob o 

NIRE 35.226.751.456, com sua 102 (décima) e última alteração devidan e-'rt'e registrada 

na JUCESP sob o nº 504.472/18-2, em sessão realizada em O!: d2 n'.)venbro de 2018, 

representada, neste ato, na forma do seu Contrato Social, por Filipe Mzrti 1s de Oliveira, 

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 33.580.134, ins::ri:o no CPF/MF 

sob n2 324.706.188-60 e Luiz Felippe Urzedo Delmazo, brasileiro, casc::do, <1dministrador, 

portador do RG nº 11246616 SSPJMG, inscrito no CPF/MF sob o nç 0fiü.226.216-07, 

ambos com endereço comer/dai na Rua Lemos Monteiro, 120, 18º a:ic ar Butantã, São 

Paulo/SP, CEP 05501-050, que assumiu as responsabilidades da incorpo ·al ão, apresenta 
. 1 

a futura Convenção de Condomínio, à qual se obrigam e se sub,xdinam• seus 

sucessores, assim considerados os adquirentes de unidades au~noma~ c.:>ndominiais e 

todos aqueles que ingíessarem no âmbito do Condomínio. 
1 
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Para melhor compreensão d,esta Convenção, são adotadas as designa;õ2s e definições 

abaixo, as quais, quando utilizadas no singular ou no plural, em letra maiúscula, 
1 

negritada ou não, têm o sentido p~rticular que ora lhes é atribuído: 

/ 

(1) Administradora Geral - É a empresa contratada para administ-·a· o Condomínio 

Geral, o Subcondomínio Comercial, incluindo o Subcondomínio Mall, caso este não 

contrate administradora específicç1 nos termos desta convenção de m Jdo a realizar, de 

início, uma administração conjunta. A expressão "Administradora" lncicará qualquer 

uma das empresas eontratadas, cuja aplicação da designação devuá observar o 

contexto na qual se acha inserida para fins de identificação da Admir is1"radora Geral e 

da Administradora do Subcondomínio Hotel; ..) 

(2) Administradora do Subcondomínio Hotel - É a empresa contratada para 

realizar as atividades referentes espe~ificamente à administração c:mdominial do 

Subcondomínio Hotel. Toda e qualquer obrigação relacionada E'Xclusivamente à 

administração condominial do Subcondomínio Hotel somente se referirá e será 

aplicável à Administradora do Subcondomínlo Hotel. Por ajuste er:tr :? a Operadora 

Hoteleira e os Condôminos do Subcondomínio Hotel, e oosen_ac,os os .termos 

estipulados em contrato específico, aquela poderá cumular a função de 

Administradora do Subcondomínio Hotel com a de Operadora Hoteleira 

(3) Áreas Comuns Gerais - São consideradas as áreas, partes, ir-st3lações; bens e 

equipamentos de uso de todos os Condôminos e Usuários, devendo as despesas delas 

decorrentes ser suportadas por todos os Condôminos, nas proporçõc~s definidas nessa 

Convenção de Condomínio, Da mesma forma, eventuais receitas advindas das Áreas 

Comuns Gerais serão revertídas aos cofres do Condomínio Geral e beneficiarão a todos 

os Condôminos, nos termos estabelecidos nesta Convenção; 

1 
/ 
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; 1 -1 
\~ b-.11r1 
\ 

(4) Áreas Comuns de Uso Exclusivo - São consideradas a: áreas, partes, 

instalações, bens e equipamentos de uso exclusivo de uin determinado 

Subcondomínio ou Condômino, conforme previsto nesta Convençfo, devendo as 

despesas delas decorrentes ser' suportadas pelo respectivo Subc:mdomínio oJ por 

quem dela·s se sirva. Da mesma forma, eventuais receitas advlnda5 d.; s Áreas Comuns 
' 1 

de Oso Exclusivo serão revertidas aos cofres do respf.,_ctivo Subco7~ornínío, ainda que 

em conta corrente aberta em nome do Condomínio Ge:·al (s~ for o caso), e se 

beneficiarão desses recursos apenas os Cond'õmlnos de ta i Sutcc-ndomínio ou a 
1 

Operadora Hot eleira, no_caso do Subcondomínio Hotel, ou a Operadt ra das Lojas, nó-

caso do Subcondomínio Mali, se estabelecido em contrato esp~cífi.:o firmado com 

esta; 

1 

(5) Áreàs Comuns de Uso Compartilhado - São consideradas as áreas, partes, 

instalações, bens e equip~mentos de uso compartilhado entre 2 (dois) ou mais 

Subcondomínios; 

(6) Assembleia Ge~al de Condôminos, (ou "Assembleia Geral") - ~eunião através . ( 
/ \ ' 

da qual os Condôminos podem manifestar suas opiniões e deliberar scbré os assuntos 

constantes da ordem do dia. A Assembleia Geral tem atribuição deliberativa, ,qu~ndo 
- ' 

decide assuntos administrativos, e legislat iva, quando àia normas. ~ Assembleia Geral 

terá caráter especial (quando realizad_a durante as obras e quandc da instituição do . 

Condomínio), ordinário ou extraordinário e, dentro desse car2tH, p~der~ ~~r de 
.,.. . .... .- , . -

natureza ampla (alcançando todos os Condôminos) ou espedfica (alcançando .apenas 

os Condôminos de determinado(s) Subcondomínio(s)). A expres~ã .l "Assembleia" 
1 1 , ~ 

_ indicará qualquer tipo de Assembleia, c&ja aplicáçãô da designação ::ieverá observar o 

contexto na qual se ach,f
1

ínserida para fins de identificação de um9 A;;sembleia Geral 

ou uma Assembleia Específica; 

' ) 
(7) 

( 
Assembleia Geral Específica (ou "Assembleia Específica"} - Reunião de 

Condôminos convocada e realizada na presença apenas daquelf!S integrantes de 

determinado Subcondomínio, sendo que suas deliberações !,Omente àqueles 

0,,-
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alcançarão. Poderão ser realizadas Assembleias Especí!_!,cas d,~ dois ou 

s_ubcondomínios, quando a matéria assim o exigir, sendo que a~ delibe1·ações somente 
1 ✓ 

alcançarão aos respectivos Condôminos deles integrantes;_ 

(8) Assembleia GJral de Instalação de Condomínio com Uso - Reunião de 
1 

Condôminos que será realizada em até 90 (noventa) dias após a exped ção do auto de 
\ 

conclusão do Empreendimento. Poderão ser realizadas, ,dentro dn prazo antes 

mencionado, Assembleias Gerais de Inst alação corh uso de cada Subc,.:m:lomínio; 

(9) Assembleia Gerai de . Instalação Ide Condomínio sem Usn - Reunia.o de 

Condôminos que poderá ser realizada anteriormente à data de expedi;ão do auto de 

conclusão do Empreendimento, em data a ser definida pela lncorpor2d;ra, para fins 
.. ____ \ j 

de dar início às atividades pré-operacionais dos Subcondomínios, nãc s~ndo permitido _ 

o uso do Empreendimento por qualquer Condômino no período compre endido entre a 

data de instituição sem uso e a sua instit uição de uso; 

~ J ( 

(10) Condomínio) (ou "En1preendimento") - É o empreendimento imobiliário 

situado na Avenida Royal Palm Plaza, n. 180, em Campinas, Estado Sàc Pa-ulo. Para o-s 

fins desta Convenção, a expressão "Condomínío Geral" se referE ê relações que 
' 

envolvam todos os Condôminos do Empreendimento, sem ext eção. 1-.. s menções ao 

--Condomínio alcançarão, no que couber, os Subcondomínios; . ,, 

(11) Condômino - É considerado o proprietário, o tj tular de dire,tos aquisitivos 

sobre unidade autô,noma ou aquele que t iver algum t ipo de direito real sobr-e unidade 

autônoma. Para o~: fíns desta Convenção, excepcionalmente, alguma:, referências a 
,.,__ 1 -

Condôminos poderão àlcançar aqueles que forem Usuários de unida:les autônomas e 
) 

Áreas Comuns; 

(12} Convenção de Condortiínio (ou "Convenção") - É o lns~rumen ;o jurídico que 
) 

reúne as· normas reguladoras, do Condomínio, de forma a conjugar a liberdade 

( 

\ 
( 

\ 1 \ ~r 
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Individual dos Condôminos e as restrições impostas pelas 

convencionais que disciplinam o uso colet ivo do Empreendimento; 

(13) Corpo Diretivo - É o corpo administrat ivo do Condomínio Ger3I formado pelo 

Síndico, os 03 (três) Subsíndicos e membros do Conselho Fisca, Ger3I. éonsiderando a 
J 

J 
existência de Subcondomínios, cada um desses terá um Subsíndicc e poderá ter seu 

Conselho Fiscal Específico, formando, assim, para cada Subcond::ir,ínio um corpo 

diretivo próprio ("Corpo Diretivo Específico" ), o qual será subordin;ico ~s normas desta 
'-

Convenção e, no que couber, do Corpo Diret ivo do Condomínio Ge1 ai. Para fins de 

clareza, a expressão "Conselho Fiscal" indicará qualquer um dos conselhos, cuja 

aplicação da designação deverá observar o contexto na qual se enrnn<ra inserida para 

fins de identificação de responsabi lidades. 

{14) Despesas Condomlnlais - São considerados os gastos condo 11i<1iais que serão 

divididos entre Despesas Comuns Gerais e Despesas Eomuns Espec?ficas, conforme 

abaixo especificado: 

(14.1) Despesa Ordinária Geral - É a despesa relacionada (:xdusivamente às 

coisas e serviços sob a adminjst ração direta e exclusiva do Cone omínio Geral, a 

ser rat eada nos t ermos previst os nesta Convenção; 

,., : .. 

(14.2) Despesa Extraordinária Geral - É a despesa de caráter ext raordinário, 

mas não emergencial, não prevista no orçamento 9n Ja , · atinent e ao 

Condomínio Geral, a ser rateada nos termos previstos nesta C.:>nvençãó; 

(14.3) Despesa Emergencial,Geral - É-a despesa necessária para fazer frent e a 

eventos emergenciais, atinentes ao Condomínio Geral, a ser roteada entre os 

Subcondomíníos, observadas as exceções previstas nest a Convenção. A 

Despesa Emergencial Geral pode ser incorrida independenUn,ente de prévia 

aprovação, sempre que houver necessidade de solucionar prob emas urgentes, 

cuja espera na aprovação pode causar danos irreparáveis, d~ difícil reparação 
1 

--
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\ ~ 1/ 
ou de reparação mais onerosa ao Condomínio Geral, devendo o Síndico dar · 
' , 
ciência da mesma aos Condôminos reunidos em Assembleia Gera ;_ 

':,. 1 

{14.4) Despe;a Ordinária Específi~a - ~ a despesa relacionada ÊXcusivamente 

com" as coisas e serviços sob a administração direta e exclu•;iva de um 

determinado Subcondomínio, a ser suportada apenas e exclusivariente pelos 

integrantes do Subcondomínio respectivo; 

r 

(14.5) Despesa Extraordinária Específica - É a despes2 de caráter 

extraordinário, mas não emergencial, não prevista no orçamento 3nual, a ser 

suportada apenas e e~clusivamente pelos integrantes de cada Subcc•ndomfnlo. 

(14.6) Despesa Emergencial Específica - É J despesa necessá ria para fazer 
- 1 

frente a eventos emergerlêiais at inentes a um det erminado Sub-:o 1domínio, a 

ser suportada apenas por- seus Condôminos. A Despesa Emergencüil Específica -
-... 

podes er incorrida independente de prévia aprovação, semprn ~ue houver 
\ 

necessidade de solucionar problemas urgentes, cuja espera na ai;,rcvação pode 

causar danos irreparáveís, de difícil reparação ou de reparação ,T,.1is onerosa ao 

1 Subcondomínio respectivo, devendo o Subsíndico darl ciência ria 11esma aos 

Condôminos reunidos em Assembleia Geral Específica; 

' 

,,- . 

{15) Fundo de Contingência Trabalhista - Fundo constituído par-a 'fim da arcar com 
\ .J. '".·:· ~ '\ •,, ir 

eventuais questões que envolvam os empreg°â'dos condominí~is que trabalhar-err('com 
) - ~ 

exclusividade para um determinade Subcondomfnlo, observadas 3S nom,a: específicas 

relativas a cada Subcondomínio, especialmente o _!iotel. 

1 , 
(16) Lojistas - E a pessoa física ou jurídica que detém a posse direta dé.s Unidades 

Autônomas do Mall, para explorá-las econ..amicamente em razão de SlJa s atividades 

comerciais, observados os termos e condições pr:evístos 1esta ::onvenção, 

especialmente em seu Anexo li; 
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(,1-7) Maioria Absoluta de Votos - Será considerado o primeiro r-úrnero inteiro 

imediatamente após: (i) 51% dos ;Votos válidos de Condôminos 4u-2 se façam 
/ 1 

presentes, representados por meio de procuração ou, ainda, que tenham 
1 1 

encaminhado declaração de voto para a Asse~bleia Geral oy a As5er1bleia Geral 
I -

( 

Específica; ou (ii) 51% dos votos 'válidos dos Cofi dôminos de Em Ji~endimento, 
I _.,,, 1 

-
conforme- a matéria submetida à aprhvação, nos termos de Lei ou desta ::onvenção; 

(18) Maioria Simples de Votos - Será considerado o maior número dos votos a 
\ 

favor ou contra uma determinada matéria, considerando~se os Condon- inos que se 

façam presentes, representados por meio de procuração, ou, ainda, que tenham 

encaminhado' declaração de voto para a Assembleia Geral ou Assembleia Geral 

Específica; 

(19) Oeeradora de Garagem - É a empresa contra_t ada· -pari:! explorar e/ou prestar 

s_e;viços de estacionamento abs Sub~ondomínios, nós termos de contíato específico a 

ser celebrado entre o éondomínio k a Operadora de GaraJem; 

(20) Operadora Hoteleira - É a empÍesa cont rat~da para explorar e/Ju administrar 

a exploração de Unidades Autônomas Hoteleiras , como meio de hospedagem, nos 
~ 

termos de contrato específico. Toda1 e qualquer obrigação relack:inada e-xcl~sivamente 

à operação das Unidades Autônomas Hot eleiras como Ho,tel somente s; referirá e s~rá ,. . 
• . • • t 

aplicável ~ Operadora Hoteleira., Por ajuste ent re a Operadora 1-oteleira e os 

Condôminos do _subcondomínio Hotel, ·-e observados os termos esthJulados em 

contrato específico, esta poderá cumular a função de Operadora /Ho-::e ei ·a com a de 

Administradora do Subcondomínio Hotel. 
I 

(21) Operadora do Pool de Lojas - É a empresa contratada para explorar e/ou 

administrar a exploração de Unidades Autônomas Mall dest inadas à ir,stalação de 

operações comerciais e de serv.iços que for estipulada, de maneira crganizada e 

estruturada, para atrair a melhor clientela, qualidade, c;!iversídade d'= )perações e 

maiores índices de consumo, observado o tenant mix, visando al.:ançair :,s melhores 
[ 
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resultados aos proprietários, lojistas, consumidores em geral e a JS próprios 

condôminos das demais torres que compõem o Condomínio ROYAL CAMPINAS 

NORTE; ,, 

(22) Regimento Interno - É o conjunto de normas discip1in~dorns da conduta 

cotidiana da vida do Con'domínio, de seus Condôminos e Usuários a cué lquer título. 

Devido à estrutura do Condomínio, cada Subcondomíníe poderá elê!burnr e aprovar 

ent re seus Condôminos um Regimento Interno próprio, subordinado ac - Regimento 

Interno do Condomínio Gera'!; 

(23) Subcondomínio - É a divisão de natureza administrativo-oper3cio.,al para fins 

de estrutura organizacional condominial. O Empreendimento t ~:rt 03 (t rês) 
1 

Subcondomínios, a saber: (1) Subcondomínio Hot el ou Subcondomínio i {oteleiro ou 

Hotel; (li) Subc0ndomínio Comerdal (iii); e Subcondomínio Mal!. Apliq1r-se-ão aos 

Subcondomínlos, no que couber, as mesmas normas aplicáveis ao Condcm nio Geral; 
\ 

(24) Unidades Autônomas - São as partes de pro,Priedade autônoma e exclusiva de 

cada Condômino, identificadas como (i} Unidades Autônomas 1-ioteleir,is, integrantes 

do Subcondomír1io Hotel; (ii) Unidades Autônomas Salas Comerciais, tntagrantes do 

Subcondomínio Comercial; e, (iii) Unidades .l\utônomas Lojzs, ir-tegrant.es do 

Subcondomínlo Mall; 

(25) Usuário - É a pessoa que a qualquer t ítulo detém, temporariane1te, a posse . 
. ' ' 

das unidades autônomas e/ou áreas comuns, sem animus dom/nu~, be•m como
1 

se 

utiliza de serviços existentes ou postos à disposição no âmbit<:> do C-:indc11mio. 

CAPÍTULO 1 

DO OBJETO 
) 

Art. 12• É objeto da presente convenção 'o imóvel com _25.005,som::, ;itJado na Av. 

Royal Palm Plaza, n. 180, em Campinas, Estado São P
1
aulõ, devidamer.t~, r,~gistrado na 

,;;:,,? 
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matrícula nº 207.603 do 3~ Cartório de Registro de Imóveis de Campin,is '.SP), que se 
~'?;;1/ 

\ 1 

acha de·scrito; caracteríi:ado e FOnfrontado conforme consta da mencioriad 3 mátrícula, 
' j 

tornando desnecessária a reprodução de sua caracterização neste insn·urr ento, como 
I , 

dispõe o artigo 2º da Lei Federal nº 7.433/85. 

Art. 2!?. O Condomínio compreende a tota lidade do conjunto arquitetô'i_i(o, com seu 
) 

terreno. e suas edificações, projetadas com fins especiais de ut :lizaçjo sobre um 

terreno indiviso, incluindo suas partes integrantes, acessórias e pert~r ct.$. Assim, o 

Condomínio é composto de duas partes distint as, cuj as áreas for-::m calculadas 

segund,o as normas da NBR-12.721, a saber: 

(a) Partes de propriedade e usó comuns de1 todos os Condôminos;,, m lienáveis e 
1 \ 

indivisíveis, acessórias e indissoluvelmente ligadas às_Unidades Aut5noma~, co11forme 

definidas abaíxo: 

í 

(a.1) Dentre as partes de prop-riedade e uso comuns, er•tretê.nt:>, há áreas 
1 • 

comuns de uso exci'usivo de determinado Subcondomínio,· c.ue são de 

utilização exclusiva dos respectivos Condôminos, em caráter perpétuo, 

conforme definido na presente Convenção. Também po..._derãc existir Áreas , 

Comuns de Uso Compartilhado ent re dois ou ma1s St1bcor,domínios, de 

caráter perpétuo ou transit ório; 

, .. 
\ 

(b) Partes de propriedade autônoma e exclusiva (as "Unidades Autônomas";. 
' 

Art. 3º. Por se trat~r de Cf nciomínio com múltiplas destinações, par2 ' .... m adequado 

desenvo-lvimento d.as atividades que o compõem, o Condomínio S;;ra corr,posto por 03 

J(três) Subcondomínios, conform'e abaixo relacionados. Em razão da subdivisão do 
/ 

Condomínio em Subcondomínios, o Condomínio possuirá 03 (-crês) tipo., de áreas 
1 

comuns, compreendendo as Áreas Comuns Gerais, Áreas Comuns de Uso .;'.xclusivo e 

Áreas Comuns de Uso Compartilhado de dois ou mais Subcondcmínios, _çonforme 

definido nessa Convenção. Cada Subcondoniínio terá a seguinte descrição basica: 

·--
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a) SUBCONDO~ÍNIO A (Hotel} - composto por uma torre de H )tc?I A com á'rea 

total de 13.796,13m2
, ~ composta por- sua vez por l!!sul:>solo, t é rreo, 0 5 pavimentos, 

1 ) ~ 

perfazendo um total de 310 unidades hoteléiras (quartos), rest aLrinte, r ático e 

cobertura, com direito de uso exclusivo de 155 vagas para guarde: e. e veículos de 

passeio, índeterminadas, e, mais 31 vagas compartilbadas corr. o Sub :ontlomínio B 
/ 

abaixo, distribuídas entre motos, emb./desemb, carga/descarga, ê nibl s, vagas para 

portadores de necessi,dades especiais - PNE e t áxi. 
_j ' 

j 

1 
b) SUBCONDqMíNIO B l(Mall) - composto por gale~~ come1rcial w riposta por 54 

lojas com área total de 7.857,55m2 distrib;7ídas,entre o 1ª subsolc e pavime'nto Térreo, -~ 
com direito de uso exclusivo de 75 vagas de garagem projeta ::las pua guarda de 

\ 
veículos de passeis; 03 vagis d·e garagem destinadas a-guarda de veícLlo -; utilitários, e, 

' - -

1 

mais 31 vagas compartilhadas com o Subcondomínio A acima, dl ;tribuídas entre 

motos, emb./desemb, car~/descargaL ônlbus.,_ Nagas para portadores j e necessidades 

especiais - PNE e táxi. 
l ( 

.,,,.,... 

e) SUBCONDOMÍNIO C (Torres Comerciais) - três Torres de s3lés comerciais, 

doravante denominadas Torres 1, 2 e 3, cor;n -área total de 35.195,41 n 2, composta 
- ~ 

1 

qida uma por 1º e 2Q subsolos, térreo, O~ pavimentos, ~erfa,eridci l ~~ total de 177 

unidades comerciais, ático e cobertura e 5 83 vagas de garagem projet~c!as ~:~~ais 153 

vagas distribuídas entre mot-?S, v~gas para portadores de necessid, ·dcs especiais -

PNE, carga/descarga, ônibus e utilitários. 
\ 

Parágrafo único -,Nos termos do art. 8S!, letra "b", da Lei 4.591/64, ficarr atribuídas as 

seguintes fr.açõés de terreno a cada um dds Subcondomínios: 
1 \ 

(a) 

(b) 

(e) 

/ 
Subcondomínio A (Hotel)- 0,279550 %; 

.- -

Subcondomínio B (Mall) - 0,138858%; e, 

Subcondomínio e (Comercial) - 0,581592%. 

) 

.) 
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) CAPÍTULO li 
\ 'Ov~130 . 

DA DEsr\NAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS 

, l 11 

Seção 1 1 ' 

Das Áreas Comu~s Gerais do Empreendimer1tc 

/ 
Art. 49. São Áreas Comuns Gerais do Empreendimento, inalienáveis, 'ntiivisíveis e 

insuscetíveis de ut ilização exclusiv; ,pór qualqu~r Condômino e Usu.iri<>, sa lvo nos 

casos expressamente previstos nesta Convenção: (a) o solo em que s~ ac ,a o mesmo 

construído; (b) as fundações, paredes mestras, colunas de susti=ntação, iajes, vigas e 
. \ 

áreas internas de ventilação; (e) as instalações especiais, os e;1canameff:os de água, 

luz, esgotos, telefones, bem como as instalações respectivas_, até o~ pontos de 
_....I 

interseção com os Subcondomínios; (d) as ca'lhas c~ndutoras de águ~s plL via is; (e) via 

de acesso de veículos ao Condomínio e t udo o que nesta Convençrio não sejã 

especifica_mente mencion_ado como Área Comum de Uso Exclusi ,o dê um 
, /~ . -

Subcondoll)Ínio ou de ou mais Condôminos, Area Comum de Uso Comp~rtilhado ou 

como Unidade Autônoma. , 

§ 12. Integram, também, os ·bens-do Condomínio a~ instalações, máquina:,, aparethos, 

equipamentos e ínstrumentos que: (i) eventualmente não sejam ~L1firienteí!lente 

indic,ados quando da instalação da administração do Condomínio, mas q Je·füicà.mente 
I - 1 •! •;, ~ ,. 

existam; e, (ii) sejam i!dquiridos posteriormente à instalação da admir istração do ,,, 

Condomínio, a fim de substituir, complementar ou ampliar os :mteríormente 
/ ( 

existentes. 

§ 22• As áreas e equipamentos com-uns, suas instalações, acessos, calç,3das e demais 

áreas que não estejam previstas nesta Convenção como Área Co;num de Uso 
1 

Exclusivo, bem como as q_µe não estejam deferidas ao uso exclusivo dê det:irminado(s) 
1 

Subcondomínio_(s) ou Condômind(s) ~erão sempre consider~das Áreas C;:,r.wns Gerais, 

devendo todos os Ctjndôminos arcar com as despesas delas decorrentes n :1 proporção 

definida nessa Convenção. \. 

\ \ 
. l 
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§ _32. As partes de propriedade comum não são suscetíveis de divisã,J ou alienação 

destacada de cada unidade autônoma. A utiliza[ção exclusiva de taís é, ec s por qualquer 

Condômino ou Subcondomínlo deve ser feita em consonância com e~ta Convenção de 
' 1 

Condomínio e, mesmo que não preyista, poderá ser permitíd,a se e, Jsc exclusivo não 

prejudicar o direito, nem embaraçar a utilização das demais partes comuns pelos 

outros Condôminos, sendo que sua utilização sempre se dará em canh er precário. 

§48. As áreas comuns de uso exclusivo ,de cada um dos Subcondom:nlos não terão seu 

uso ou ac~sso concedido a outro Subcondomínio, excetuadas <1s hipóteses de -- ' 

repar-ação, obras emergenciais, interdição temporária, caso fortu ito e/ ol força maior. 

Seção li 

Das Áreas Comuns de Uso Compartilhado dos Subcondomínios Maf t"e Hotel 

Art. s~. Serão Áreas Comuns de Uso Compartilhado dos 5ubcondo n ínios Mall e 
\ 

Hoteleiro, a sererh Jtilizadas na forma prevista nesta Convenção aq Jelas a seguir 

mencionadas: 1º sJbsolo: 02 (doif) reservatórios, 01 (uma) casa de bcmoas , 01 (uma) 

casa de bombas / incêndio, 02 (duas) ca ixas be escadas, 01 {uma} sala de segurança 
-....... 1 ----- - ,., 

1 ' • • 
1 com sanitário, sala DG, fabine primária, ràmpas de acesso de ent ·ada e saída de 

/ 
veículos, á~eas de circulação de vejculos, 17 (dezessete) vagas de táxi, 11 (u~a) vaga 

1 . - . .... , . 
destinada à carga e descarga, Ql (uma) vaga de em~arque e desemb~r-~ué, 02°""'.(düas) 

vagas de ônibus e 03 (três) vagas dest inadas à P.N.E; Térreo: acesso dr.:• pedestres (com 
~ - 1-' 

acesso para portadores de necessidades especiais), pela Rua Professor .\lloacir Sçintos 

Campos e acesso de pedestres-- e de veículos (com acesso 1para ~ortadores de 

' necessidades especiais), pela Avenida Royal \ Palm Plaza, passeio pú9rico, áreas de 

circulação, porte cochere, áreas verdes compostas de árvored nat iva>..-~ árvores a 

serem removidas, 02 (duas) caixas de escadas, laje imgermeabilizada. \ 
1 

) 
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Parágrafo único - As Área·s Comuns de uso Compartilhado serão exploradas em 

conjunto pelo respectivos Subcondomínios, devendo, quando for ,) ::aso, ambos 

subcondomínio~ ficarem responsáveis pela guarda das ch aves das respect vas áreas. 

I 

Seção Ili 

/ Da* Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subcondomínlo Hote. 

,. Art. 6º. São Áreas ,-eomuns de Uso Exclusivo do Subcondomhio Hot el, a serem 

ut il izadas na forma prevista nesta Convenção aquelas a seguir mencíonaC:as, além dos 
1 
'-

bens, equipamentos, instalações e demais áreas afetas ou deferidas 8 <) uso exclusivo 

defse SubcondomJnio, ainda que aqui não expressamente mencionad-1s, mas não 
, __,. , 

especificadas como Areas Comuns Gerais e Areas Comuns de Uso Exclu3ivo dos outros 

Subconç:lomínios, a saber: lg Subsolo: 01 (uma) área de subestação, OJ (1Jma) sala de 
/ 1 

quadros, área para gerador, 01 (uma) área para distribuição de uniform-~s, 01 (uma) 
- 1 

sala O:P.(operação), 01 (um) ,d,epósito de materiais de limpeza (C-ML), 01 {um) 

almoxarifado, 01 (uma) área para lixo seco, 01 (uma) área para lixo org2;ni :o, 01 (uma) 
.,- 1 

área hig. caixas, áreas de -circulação, 01 (uma) doca Hotel, 01 (uma. ~ ortaria com 

sanitário, 03 1(três) caixas de elevador de serviço, 01 (Jma) área de manutenção, 01 

(um) refeitório, 01 (uma) área de separação de roupa, sala de quadros, )3 {três) caixas 
' ) ~ 

abertas de elevadores sociais, hall dos elevadores e acesso para pedestn•s, 02 (duas) 

caixas de escadas e o direito ---ele uso exclusivo de 155 vagas cie gar;3gem 
r . ,..·I ·:,""-

\ l,tc!t·\ • ~~\~- : ... 
indeterminadas. Térreo: 24 {vinte e quatro) quantos com banheiro, cor,10 unidades 

' ) 
autônomas; 03 (três) caixas abertas de elevadores sociais, OS {t rês) caiKa; abertas irle 

/ / ' . ' 

' elevadores de serviço, 05 (cinco) caixas de escadas, sendo 02 (duas)' de uso. 

compartilhado com o tvfall, área para maléiro, rou@aria e depésit o, roupariã 
1 

supervisão, área para apoio, governança, gerência, hall social e hall de ~erviço, área 
,, 

para restaurante, área para cozinha, área para WC masculino, WC -;eminino e DML, 02 

(dois) vestiários com
1 

banheiro, 
1
sendo 01(um) masculino e Ol{um) femin no, área de 

armários e vestiário para portadores de necessidades especiais, área para ,3rmários; 01 
' 

(um) depósito; 02 (dois) sanitários com acesso para portadores de recessidades 

/ 
1 
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especiais; área de circulação entre os quartos; área para CPD, área para ;a ! rinhos, área 

para CFTV, rouparia e depósito e área para arquivo morto. 

) 

Parágrafo único - A Operadora Hoteleira, a Operadora de Lojas e o Su t: con9omínio 

Comercial terão o direito de colocar, na fachada da edificação oe sua -=-o -re, letreiro, 
1 

placa de identificação ou outros elementos que identifiquem sua marca, oliservadas as 

posturas municipais e leis aplícáveis. O local de colocação d2 oh ca e suas 

características serão originalmente aprovados pela Incorporadora ,endo que, 

posteriormente, caso haja necessidade d~ alterações que não decorrêm de simples f 
atualização de /ayout, tais alterações deverão ser submetidas à df:liberação em 

Assembleia Específica do Subcondomínio, observado o quórum ,previs·: J : m capít ulo
1 

próprio. 
._/ 

Seção IV 

Das Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subcondomínio Mali 

1 

Art. 12. São Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subcondomínio Mali, in 1lienáveis e 

indivisíveis, os bens, equipamentos, inst alações e demais áreas afe·:as 0 11 r eferidas ao 
1 ~ 

uso exclusivo desse Subcondomínio, ainda que aqui não expressamente m ~ridonadas, 

mas não especificadas como Áreas Coniú ns Gerais e Áreas Comur s de U ,o Exclusivo 

dos outros Subcondomínios, a saber: 1º Subsolo: 01 (uma) áre
1
a fie desca 1s9'i ~re_a f.ara 

administração do Mall com sanitário, 02 (duas) caixas de elevador de ~erviço; hall 
) 

serviço, 01 (um) sanitário, hall dos elevadores, 04 (quat ro) elevadores s )ciais, doca 

Mall, área para lixo orgânico, sala de t ransformador, centro de mediç~ío Lojas; ár'ea 

para gerador, área de acesso ao Mal! para pede~tres, escadé;; abe.rt 3, 01 (um) 

bicicletário composto de 20 (vinte) vagas para bicicletas, área para armários dos 

funcionários, 01 (um) vestiário feminino, 01 (um) vestiário masculino, o dir eito de uso 

exclusivo de 75 vagas de garagem indeterminadas e ainda o direito de us:J exclusivo de 

03 (três) vagas para veículos utilit ários Térreo: possuirá 52 (cinquenta e duas) lojas, 

com unidades autônomas; 04 (quatro) caixas de elevadores socia,i-s, o:. ( fois) caixas 

abertas de elevadores de serviço, 01 (um) sanitário feminino e 01 {un ) sanitário 

J 
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masculino, 01 (um) sanitár io P.N.E., localizados ent re as lojas 51 e 52. ~scada a~erta, 

área de circulação; 02 (dois) sanit ár ios e 01 (um) sanitêirio P. N.E. locali'.'.cHios aos fundos 
\ 

dos elevadores sociais nº 04 e 05. 

\ 

Seção V 

Das Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subcondomínio Come·cial 

Art. 8º. São Áreas Comuns de Uso Exclusívo do Subcondomínio Comerci .JI, inalienáveis \ 

e indivísíveis, aquelas a.seguir mencionadas, além dos bens, equipament -.Js, insta lações 

e dem ais áreas afetas ou deferidas ao uso exclusivo desse Subcondomhio, ainda que 

aqui não expressamente m encionadas, mas não espec_íf icàdaf como Áreas Comuns 
/ 

Gerais e Áreas Comuns de Uso Exclusivo dos outros Subcondomínio ,, .a saber: 2º 

Subsolo: Coqterá 03 (três) caix~s abert as de eleyadores com para~a e 03 (três) cai~~s 

abertas de elevadores d~ transição, 06 (seís) poços de elevad·ores, J.3 (t rês) caixas de 

escadas dotadas de porta C(?rta-fogo e local para permanência d~ portadores de 

deficiência, 01 (um) DG Provedores i' Externos, 01 (wm ) sa la de 

operação/monitot amento do est acionamento, 01 (uma) casa de bcmoas/ 02 (dois) 

r:eservatórios inferiores, 02 (duas) áreas de DG, 01 (uma) área para gerédor, 01 (uma) 

sala de qu~dros, ·01 (.um) centro de medição, 01 {um) abrigo de hidrant e, .01 (um~) área 

de entrada de energia, 01 (umf ) áreà _para correio/expedição, 02 (dois) depósitos, 
\ ~ 

sendo 01 (um) depósito de lixo orgânico, 01 (um) depósito de lix_o ccmum; 02 (duas) 
) 

rampas de acesso, sendo uma que vai ao 1º subso lo e a outra que vem do l~ subsolo, ,. . . . ;. . 
área de circulação e manobra de veícu los, 296 (duzent as e IJOventa e seis) vagas para 

guafda e estacio'namentp de veículos, sendo 70 (setent a) vagas pequena~, 178 (cento e 
\ l 1 1 ' • • • 

setenta e oito) vagas médias, 48 (quarent a e oit o ) vagas grandes e mais 04 (quatro) 

vagas para veículos de portadores de necessidades especiais, 02 (duzs) vagas para 

' veíç:ulos utilitários, 03 (três) vagas para ônibus e, ainqa, 42 (quarent a e duas) vagas 

para mot ocicletas, todas indicadas no projeto arquit etôn ico tão somE-nt e para efeitos 

de di-spon lbilídade e d iscr iminação, de uso comum, indiv iduais e in jeterminadas, 
r / 

sujeitas ao auxílio de manobrista na sua utilização e aind~, 08 (c,ito) vagas para 
1 

✓-

motoboys/entregadores.1e Subsolo: 03 (três) caixas de elevado"res ~ O~ (três) ..caixas 
1 1 

r-
l 
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abertas de elevador de transição, 06 (seis) poços de elevadores, 03 (t rê~ ) caixas de 
l 

esçadas, rampas de acesso para veículos, rampas internas de veít :.ilos corn acesso pa;~ 

o 22 subsolo, 01 (uma) sala d~-arquivo t écnico, 01 (um ) depósito, O'.!. (u fTl) ci~ósito de 

) -
material de limpeza (DML), área para refeitório, área de manutenção, árE-a 1e limpeza, 

01 (um) vestiário masculino, 01 (um) vestiário fem inino, 287 (duzenta5 ,~ oitenta e 
--- J ,li 

sete) vagas projetadas para guarda e estacionamento de veículos, s'endo h3 (sessenta e 
1 -

t rês) vagas -pequenas, toâas cobertas; 190 (cent o e noventa) vagas r.ié jias, todas 
1 / 

cobert~s; 34 (trinta e guatro) vagas grandes, t od~s cobertas, e, ainca, 12 (doz~) vagas -,, 

para veículos de1 portadores de necessidades especiais - PN E;-- t odas cc bertas, 79 
1 

(setenta e nove) vagas para motocicletas, todas cobertas e 03 (três) 1agas para 

carga/descarga, t odas' indicadas no p roj et o arquit etônico, sujeit as ao auxílio de 
~ 'l. 1 

manobrista na sua utilização; Térreo: Conterá partes de propriedade ccmum de uso 

exclusivo da Torre 1\ possuirá 03 (três) c;:1ixas a~e_rtas ~e elevador soei, 1, 01 ~um) 

sanitário para portadores de necessidades especiais; hall de acesso, 01 (ur,) caixa de 

escada e. recepção; Conterá partes de propriedade comum de uso exdusi\'o ::la Torre 2: ,,..~ 
possuirá 03 (três) caixas abertas de..._eleva--clor sçicial, hall de acesso, 01 (L:m3) caixa de 

) 

escada e 01 (uma) recepção; Coti-terá partes de propriedade comum de J S,J exclusivo 
l 

da Torre 3: 03 (t rês) êaíxas de elevadores sociais, vazio, 01 (uma) receoçãc, hal(, área 
J 

de circulação, 01- (uma) caixa de escada e 01 (um) sanitário PNE. 

Seção VI 

Das Unidades Autônomas do Subcondomínio Hotel 
'--

,,, •.1-. • 
:: ê. '•" 

2.1.1. Art. 92. UNIDADES AUTÔNOMAS - Constit uirão partes_ de p-opriedade 

exclusiva ou unidades autônomas, os quartos .de hotel distribuídos pelõ--s t espectivos 
, ~ . 

pavimentos da Torre, sendo 24 (vinte e Jquat r~) quartos n~ térreo, 60 (s{ssenta) 

,quartos no pavimento de número 01, 51 (cinquenta e quatro) quartos r o pavimento 

de número 02, 46 (quarent a e seis) quartos no pavimento de número 03\, 4E (quarenta 

e seis) quartos no paviment o pe número 04, 46 (quarent a e seis) c.uartos. no 
/ ~ ( 

pavimento de número 05 e 34 (trint a e quatro) quartos no pavimento de r úmero 06, 

J:otalizando 310 (trezentos e dez) quartos. São numerados conforme a planill1a abaixo: 
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Pavimento 

Térreo 

1º Andar 

2° Andar 

-

3º Andar 

4º Andar 

5º Andar 

6º Andar -

f!h.at:erno• tle,v l/elo ,.dl,muÚi> /JimiolL 
OFICIAL 

1 r ....,.. ~ ••.-\, -., • 

Unidade A,l;l~~l)Ç.'E~-...... . ' ' . ., .. ' ,,1J: 
_., :--,., 

Finais: 01, 02, 03, 04, os, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 74. 

Finais: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 2( 26, zs, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, t .. o, 41, 42, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, f 4, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74 
Finais: 06, 08, 10, Íl, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2.2, 24, 26, 28, 
29,30,31,32,34,36,38, 40, 41, 42,43,44,45.47, 48,49, S0,52,54, 

1 

S6, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72., 73, 74 
Finais: 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 22, 24, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 

58,60, 61, 62,64,66, 68, 70,72,74 
Fínais: 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48J 49, 50, 52, 54, 56, 57, 

58,60, 61, 62,64, 66, 68,70, 72. 74 
Finais: 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2.2, 24, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 5~, 54, 56, 57, 

58, 60,61, 62,64, 66,68, 70, 72. 74 

Finais: 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 
41,42,43, 44, 45, 47,48,49, 5(),52,54,56,57, 58,60,61,62 

a) Os quartos, a
1 

se localizarem no pavimento térreo, numerados de Finais: 01, 02, 

22: área privativa t otal de 20,150m2
, área de u~,9 comum de 41. 780m2

, á--ea real tot al 

de 61,930m2
, representando uma fração ideal de 0,0009150 no terreno e ·ias partes de~ 

uso comum a todo o condomínio; 
J , 

,/ 

b) Os quartos, a se localif arem no pavimento térreo, numerados de i-inais 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 63, 6~ 67, 69, 71: área pri va":iva ,total de 

19,750m2
, área de usri comum de 40,950m2, área real total ' de~_ 60,700m2; 

representando uma fração ideal de 0,0008970 no terreno e nas partes de uso comum 

a todo o condomínio; 

e) O quarto, a se localizar no pavimento térreo, nümerado ::le- Final 9: área 

privativa total de 24,300m2
, área de uso comum de 50,384m2, áreh real total de 

74,684m2
, representando uma fração ideal de 0,0011030 no terreno e nas partes de 

uso comum a t odo o condomínio; / 
,- ,, 

'( 
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1 
d) O quarto, a se localizar no pavimento térreo, numerado de Final 61: área 

privativa total de 27, 770m 2, área de uso comurJ de 57,679m2, área real total de 

85,449m2, representando uma fra~ão ideal de 0,0012600 no terreno e nas partes de 

uso corrum a todo o condomínio; 

e) Os quar~os, a se localizarem no pavimento térreo, numerados de Finais 73 e 

74: área privativa total de 19,350m2, área de uso comum de 40,120m2, área real total 

de 59A70m2
, representando uma fração ideal de 0,0008780 no terreno e nas partes de 

uso comum a tcdo o condomínio; 

f) Os quartos, a se localizarem no 1º pavimento, numerados de Finais: 01, 02,,18, 

32, 40: nrea privat iva total de 20,150m2, área de'uso comum de 41, 780m2, área rea l 
1 

t otal de 6:t,930m2, representando uma fração ideal de 0,0009150 no terreno e nas 

partes d~ uso comum a todo o condomínio; 

g) Os quartos, a se localizarem no 12 pavimento, numerados de Finais 03, 04, 05, 

06, 07, os, 10 a 17, 20, 22., 28, 30, 34, 36,\38, 41, 43, 45, 47, so, 52, 54, 56, ss; 60 a 72: 

área pri\ ativa total de 19,750m2
, área de uso comum de 40,950m2

, área real tota l de 

60,700m2
, repre-sentando uma fração ideal de 0,0008970 no terreno e nas partes de 

~ 

uso com..im a todo o condomínio; 

I 

h) Os quartos, a se localizarem no 1º pavimento, numerados de Finais: 19 e 49: 
. . ·. 

área privativa total de 22,750m2
, área de uso comum de 47,171m2

, área real total de 

69,92lm2
, representando uma fração ideal de 0,001033 no terreno e 'nas partes de uso 

comum " todo o condomínio; 

l) Os quartos, a se localizarem QO 12 pavimento, numerados de Finais 24, 26, 29, 

31, 42, 44, 48, 57, 73, 74 : área privativa total de 19,350m2, área de uso comum de 

40,120mi, área real total de 59,470m2
, representando uma fração ideal de 0,0008780 

no terreno e nas partes de uso comum a todo o condomínio; 
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j) Os quartos, a se localizarem no 22 pavimento, numerados de Finais: 18, 32, 40: 

área privativa- total de 20,150m2, área de uso comum de 41,780m2
, área real total de 

.,,, 
61,930ml, representando uma fração ideal de 0,0009150 no t erreno e nas partes de 

uso comurr, a todo o condomínio; ,,, 
1 

k) Os q uartos, a se localízarem no 22 pavimento, numerados de Finais: 06, 08, 10 

a 17, 20, 22, 28,. 30, 34,--36, 38, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 a 72: área 

privat iva tota l de 19,750m2
, área de uso comum de 40,950m2

, área real total de 

60,700ml, representando uma fração ideal de 0,0008970 no t erreno e nas partes de 

uso comum a to:lo o condomínio; 

1) Os quartos. a se localizarem no 22 pavimento, numerados de Finais: 19 e 49: 

área privativa tota! de 22,750m2, área de uso comum de 47,171m2, área rea l t otal de 
' \ 

69,921ml, representando uma fração ideal de 0,0010330 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o con-domfnio; 
( 

( 

m) Os quartos. a se localizarem no 22 pavim~.nto, numerados de Finais 24, 26, 29, 

31, 42, 44! 48, 57, 73, 74: área privativa total de 19,350m2
, área de uso comum de 

40,120m2
, ár-t!a real total de 59,470m2

, representando uma fração ideal Qe:.0,0008780 
. ·:-.· · . . 

no t erreno e nas partes de uso comum a t odo o condomínio; 

n) Os quartos, a se localizarem do 31,1 ao 52 pavimentos, numerados de Finaís: 18 

e 32: árE:a orivativa total de 20,150m2
, área de uso comum de 41,780m2, área real total 

de 61,930rn2
, representando uma fração ideal de 0,0009150 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o condomínio; I 
\_ 

\ 

o) Os quartos, a se localizarem do 32 ao 5º pavimentos, numerados de Finais: 06, 
.• 1 

08, 10 a 17, 20, 22, 2&, 30, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 

68, 70, 72: pr:vativa total de 19,750m2, área de uso comum de 40,950m2, área real 

.,-.. \ 
\ 
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total de 60,700m2, represent ando uma fração ideal de 0,0008970 no terreno e nas 

partes de uso comum a todo o condomín io; 
1 , 

p) Os quar·os, a se localizarem do 3º ao se pavimentos, numerados de Finais: 19 

e 49: área privativ~ total de 22,750m2, área de uso comum de 47,17lm2, área real total 
\ 

de 69,921m2
, representando uma fração ideal de 0,0010330 no t erreno e nas partes de 

uso comum a todo o condomínio; 

q) Os quartos, a se localizarem do 3º ao 59 pavimento, numerados de Firlais: 24, 

26, 29, 31, 42, 64, 48, 57, 74: área privatiw total de 19,350m2
, área de uso'comum de 

; 

40,120rr 2, área real total de 59,470m2
, representando uma fração ideal de 0,0008780 

no t errer.io e nas partes de uso comum a todo o condomínio; 

r) O quarto, a se localizar no 6º pavimento, numerado de Final 32: área privativa 

total de 20,150m2
, área de uso comum de 41,780m2

, área real total de 61,-930m2
, 

represer tando uma fração ideal de 0,0009150 no t erreno e n_~s partes de uso comum 

a todo o ccndo111ínio; 
\ 

s) Os quartos, a se localizarem no 6!:! pavimento, numerados de Finais: 06, 08, 10 

a 17, 30, 34, 36, 4,1, 43, 45, 47, S0, 5
1
2, 54, 56; 58, 60 a 62: área privativa total de - . 

19,750rr.2, área de uso comum dJ 40,950m2, área rea l total i de : -i~,700m2
, 

represertando uma fração ideal de 0,0008970 no terreno e nas partes de uso comum 

a todo o ccndomínio; 

t) 
l . 

Os quartos, a se localizarem no 6º pavimento, numerados de Finais 19 e 49: 

área privativa total de 22,750m2
, área de uso comum de 47,171m2, áre~ real total de 

69,921rr 2, representando uma fração ideal de 0,0010330 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o condomínio; e 
( 

) 

( 
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u) Os quartos, a se localizarem no 6º pavimento, numerados de Finais 29, 31, 42, 

44, 48, 57: área privat iva total de 19,350m2
, área de uso 2omum de 40,120m2

, área 

real total de 59,470m2, representando uma fração ideal de 0,0008780 no terreno e nas 

partes deus? comum a todo o condomínio. \ \ 

§ 1º. Re~·eridas unidades autônomas se dest inam ao uso exclusivamente hoteleiro, não 
1 

se admitindo uso para f ins de moradia, comércio, indústria, ou quaisquer serviços que 

não sejam o hoteleiro. 

§ 2º. A exploração hoteleira das referidas Unidades Autônomas se dará de forma 

conjunta. de modo que todas elas serão operadas por uma única Operadora Hoteleira 
f 

sob um único inst rumento jurídico, que vinculará o uso de todas- as Unidades 

Autônorr•as integrantes do S.ubcondomínio Hotel. 

/ 

§ 3º. As ü r idades Autônomas somente poderão ser alienadas como um todo, sendo 

expressame-nte pro~bida a alienação de partes acessórias das Unidades Autônomas, 

salvo nos casos expressamente previstos em lei. 
1 

' 
Seção VII 

Das Unidades Autônomas Jo Subcondomínio Mall 

Art. 10. UNIDADES AUTÔNOMAS - Constituem propriedade aytônoma e exclusiva 

deste Subcondo1:1ínio as 54 (cinquenta e quatro lojas) Unidades Autônomas CÍQ t ipo 

Lojas, cujas regns de uti lização, direitos e· deveres, específicos estão previstos no 
~ ' 

Anexo il, cte maneira organizada e est ruturada, para atrair a melhor clientela, 

qualidade diversidade de operações e maiores índices de consumo, observado o 
1 

t.enant mix que será definido pela Operadora, que será contratada pelo Sub 

Condomínio Mall visando alcançar os melhores resultados aos propriedr1os, lojistas, 

aos consumidores em ,geral e aos próprios condôminos dos demais Subcondomínios 

que comp.1e-n. a saber: \ 
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i Pavim~nto · Unidade Autônomà ·•t J : , . ' - • ' 

Téi::reo 
' 

• , ,: , 1 1 l _ • , f ~ • _ • j ~-, • ,..1 ~ , l • • 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,---11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ,20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 

utôrioma \ r, . .. , .. ·-·· 

a) Lo1a 01, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial : área privativa 

t otal de 3-4, 300m2
, área de uso comum de 106,101012

, área rea l total de 140,60lm2
, 

represent.mdo uma fração ideal de 0,0021680 no terreno e nas partes de uso comum 

a todo o cordominio; 

b) Loja 02, a se loca lízar no pavimento t~rreo da galeria comercial: área prívativa -

total de 39,.170rn2, áréa de us
1
o comum de 120,45yf 2

, áreª ' real total de 159,623m2
, 

represent~ndo uma fração ideal de 0,0024610 no terreno e nas partes de uso comum 

a todo o c,:irdominío; 

1 e) Lojas 03 a 10, a se localizarem no pavimento térreo da galeria comercial: área 
, I 

privativa t ot al de 43,600m2, ·área de u~o comum de 134,086m2, área real total de 

177,686rr.2, representando uma fração ideal de 0,0027400 no terreno e nas partes de 
.. \ 1 

uso comum a todo o condomínio; .. 

d) Lojas 11 e 12, a se localizarem, ho pavimento térreo da galeria comercial: área 

privativa tÓtal de 32,260m", área\ de uso comum de 99.205m2, área real total de 

131,465m2,)representando urna fração ideal de 0,0020270 no t erreno e nas partes de 

uso comum a toco o condomínio;/ 

e) Loja 13, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

t otal de S3,150m2, área de uso comum de 163,455m2, áre~ real t oiã_l de 216,60Sm2, 

represent ando uma fração ideal de 0,0033410 no terreno e nas pàrtes-de U$O comum 
\ ~· 1 • 

a todo o condomínio; ,-, 1 , • ' :· 
, 

-'-f) . J ' 1 ✓ loja 14, a se localizar no paviment o térreo. da galeria comercial: área privativa 

total de 40,.0901112
1 área de uso comum de 123,29_Ym2

, área real total de 163,387m2
, , . 

represent ando uma fração ideal de 0,0025200 Ao .terreno e nas partes de uso comum 

a todo o condomínio; 

/ 1 

g) Loja 15, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

total de ~H ,77ürni, área de uso comum de 1'2.8,448m2, área real t ota l de 170,218m2, 
_, t 

representando uma fração ideal de 0,0026250 no terreno e nãs- partes de uso comum 

a todo b condomínio; 

) ' / 

\ 
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h) Laja 16, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

total de 45,370 m2
. ~rea de uso comum de 139,51.8m2

, área real total de 184,888 mi, 
represertando uma fração ideal de 0,002~5101no terreno e nas pa~,es de uso co'rnum 
a todo o condomínio; .-

1) Lojas 17_. 19, 21, 1a se localizarem no pavimento térreo da galeria comercial: 

área privat lva total de 47,000m2
, área de uso comum de 144,542m2, área real total de 

191,542m2, representando uma fração ideal de 0,0029540 no -terreno e nás part_es de 

uso com<Jm a todo o cond"omínioi 
1 ' 

) 

j) Lojas 18. 20, 22 a 'se localizarem no pavimento térreo da galeria cómercial: 

área privat iva total de 46,530m2J área de uso comum de, 143,108m2
, área real total de 

1 'J 

189,638m 2
, representando uma fração ideal de 0,0029250 no terreno e nas partes de 

uso comJm a todo o condornJnio; 

k) L,:>ja 23, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

total d-e 33,860m2
, área de uso comum de 104,126m2

, á~ea real tota l de 137,986 mi, 
representando uma fração ideal de 0,0021280 no terreno e nas....partes çle uso comum 

/ 1 
a t9do o écndomínío; , 

I} Loja 24", a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial; área privativa 

total de 31,l 00m;; área de uso comum de 95,644m~, área real total de 126,744m2, 
1 

representando uma fração ideal de 0,0019540 n~ terreno e nas partes de uso comum 

a todo o ccndor.1ínio; 1 

r 

m) Loja 25, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: ~rea privativa 

- total de 41,800m', área de uso 1comum de 128.551m2, árda rea l total de 170,351m2, 
1 • 

represertando uma fração ideal de 0,0026270 no t erreno e nas partes de uso comum · , 
a todo o condomínio; 

.. . ~ 

.,. 
n) Lojas 26 e 21; a se localizarem no pavimento térreo da galeria comercial: área 

privativa total de 43,320m2
, área de uso comum de 133,214mi, área real total _de , . 

- • - 1 • • • -
176;534m2

, representando l.lma fração ideal de 0,0027220 no terreno e nas partes de . 

uso comum a todo o condomínio; 

i 
o) Loja 28, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

total de 31,640 m2
, área de uso comum de 97,310m2, área real to'ta l de 128,950m2, 

representando ;.1ma fração ideal de 0,0019880 no terreno e nas partes de uso cemum 
a todo e condomínio; 

.,,, 
p) Loja 29, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

total de 37,270m', área de uso comum de 114,609m2, área real total de 151,879m2, 
1 

) 
I 1 

\ J 
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í 

represent ando .;ma fração ideal de 0,0023420 no terreno e nas partes de uso comum 
\ 

a todo o condomínio; 

q) LojJ 30, a se localizar no pavimento 1térreo da galeria comercial: área -privativa 

total de 36,600m2, área de uso comum de 112,SS9m2
, área rea l total de 149,159m2, 

represer;tando uma f ração ideal de 0,0023000 no terreno e nas partes de uso comum 

a todo o condomínio; 

r) Loja 31, a s.e localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privat iva 

total de 47,870;:;n 2, área de uso comum de 147,206mi, área real -total de 195,076m2
, 

r , 

representando uma fração ideal de 0,0030090 no terreno e nas partes de uso- comum 

a todo o condomínio; 

s) Loja 32, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

total de 4~.,860:i-l2. área de uso comum de 131,804m2
, área real total de 174,664pi2, 

representando uma fração ideal de 0,0026940 no terreno e nas partes de uso comum 

a todo o co ndomínio; 
1 

t ) Loja 33, -4 se l~canÍar no pavimento térreo da galeria comercial : área privativa 

tot al de 4C),000m2
, área de uso comum de 123,014m2

, área real total de 163.014m2
, 

representando uma fração ideal de 0,0025140 no terreno e nas partes -de uso comum 

a todo o condomínio; 

u) Loj~ 34, 3 se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativa 

total de 61,650m2_. área de uso comym de 189,595m2
1 área real total .de 251,245,m2

, 

represer.tando uma fração ideal de 0,0038750 no terre_no e nas partes de uso com~m 

a todo o :ondomínio; 

v) Loja 35, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área privativfu 

t otal de 54,840m2_. áre~' de uso comum de 168,658rn2, área real totafrde 2.2.:~A98m2
, • 

representand0 uma fração í'd~al de 0,0034470 no terreno e nas partes' d'e ~-s~ c~·mum _ , 
a todo o condomínio; 

f •·.r 

w) Loja-' 36,--. a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial : área 
1 ' -privativa total de 50,000m2

, área de uso comum de 153, 769m2
, área real total de 

203, 769mi . representan~ uma fraçãb ideal de 0,0031430 no terreno1 e nas partes de 

uso comum a todo o condomíniq; , 
' r 

1 

x) _Loja 37, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área 

privativa total de 28,030m2, área de uso comum de 86,213mz, área real total de 

114,243rn 2
• representando uma fração ideal de 0,0017610 no te'rreno e nas partes de 

1 • 

uso comLlrn a todo o co,ndomínio; 

.. _ 
) 
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- y) Loja 38, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área 

privativa tot al de 32,260m2
, ár_ea de uso comum de 99,20Sm2, área real total de 

131,465m2
, represent ando uma fração ideal ae 0,0020270no terreno e nas partes de 

uso-comum a todo o <i:ondomínio; 

z} l ojas 39 a 4i2, a se localizarem no pavimento térreo da galeria comercial: 

área privativa t ot2I de 31,380m2, área d'e uso comum de 96,515m2, área real total de 

127,8951n2
• ·representando uma 'fração ideal lde 0,0019720 no terreno e nas partes de 
' d 1 , uso comdm a to o o condom!nío; 

r 

aa) Loja 43, a se localizar no pavimento térreo da galeria comerc[al : área 
1 

privativa tota l de 33,600m2., área de uf.o comum de 103.333m2, área real t ot_al de 

136,933m2
, representando uma fração ideal de 0,0021110 no terreno e nas partes de 

uso com -1m a todc o condomínio; 

bb) Loja 44·, a se localizar no pavimento térreo da galeria comercial: área 

privat iva total de 27,S70m2
, área de uso comum de 84,7770m2, área real total de 

112,347m2
• repres~ntando uma fração ideal de 0,001732,0 n~ terreno e nas partes de 

uso comt.1m a todo o condomínio; 

cc) Loja 45, a se iocal izar no pavimento térreó da galeria comercial: área 

privativa total de 31,260m2, área de uso comum de 96,130m2, área real total de 

127,390rn2
, representando uma fração ideal de 0,0019640 no t erren_o e nas partes de 

l . , 
uso com;.mt a todo o condornfnio; 

1 
dd) Lojas 46 a 49, a se localizarfm no pavimento térreo da galeria comercial: 

área privat iva tot al de 30,400m2
, área de uso comum de 93.491m2, área real total de 

123.891m2
. representando uma fração ideal de 0~~01~100 _no terreno e nas partes de 

uso comulll a todo o condomínio. 

....- u; 1 
ú\ .:;:i , ~ r:5✓ 

-1ovv1 -:,e 

(N 
r---' \ "t'"""I 

ee) Loja 50, a se localízar no pavimento térreo da galeria c9mercial: área 

privat iva tot al ~ 32,810m2
, área de uso comum de 100,89Sm2, área real total de 

133, 705m2
• representando uma fração ideal de 0,0020610 no terreno e ·nas partes de 

uso com,Jrn a todo o condomínio; / ~ 

ff} Loja 51, a se lbcalizar no pavimento térreo da galer ia comercial: área 

privativa tot al- de 46,560m2
, área de uso comum de 143,183m2, área real total de 

1 189,743m2
, representando uma fração ideal de 0,0029260 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o condomínio; 

\ 
) 

gg) Loja 52, a se localizar no paviménto térreo da galeria comercíal : área 

privativa total de 481 520m2
, área de uso comum de 149,205m2, áre'á rea! t otal) de 

r 

( 
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197,725:n;., representando uma fração ideal de 0,0030490 no terreno e nas partes de 

uso comum a tcd_o o condomínio; 

I ' hh} l.oja 53, a se localizar no' 1º subsolo da galeria comercial : área privativa total 

de 81,660m2, área de uso comum de 209,279m2, área real total de 1290,939m2
, 

representando rJma fração ideal de 0,0042780 no terreno e nas partes de uso comum 

a todo o wndomínlo; e ) 

ii} l.oja 54, a se l~calizar no 1º subsolo da galeria comercia/: área privativa total 

de 83,4...,0112, área de uso comum de 213,998mi, área real total de 297,468m2
, 

' l 

reprresentando uma fração ideal d~ 0,0043790 no terreno e nas partes de u:so comum 

a todo o condomínio. 

Seção VIII 
l 

Das Unjdades Autônomas do'Subcondomínio Comercial 

( -
' -Art. 11. ÜNIDADES AUTÔNOMAS - Constituem propriedade autônoma e exclusiva 

des.te
1 
Subcondomfnio Comercia l 177 (cento e setenta e sete) Unidades Autônomas 

Comerciais. sendo 143 (cent o e quarenta e três) Salas Comerciais localizadas na Torre 

3 e 34 (trint a e quatro) Sa las Comerciais (ou "Lajes Corporativas") distribuídas entre as ' . 

Torres 1 :: i, divididas da seguinte forma: 
1 ~ 

TORRE l ·- Possuirá 14 (quatorze) Salas Comerciais (ou Lajes Co!porativas) de 

propried,1d a exclusiva ou unidades autônomas, distribuídos pelos.,. respectivos 
1 6' > ·• ~ ·:: J 

pavimento~. da Torre 1, serí.do· 02 (duas) Salas por andar nos pavimentos de· números 
- 1 1 

01, 02 e 03, e; 04 (quatro} Salas por arrdar nos pavimentos de número 04 e 05, 
1 / ✓ ' 

numerad3s cúnforme a planilha 9baixo: 
( . ( 

Pavil:'11ento Unidade Autônoma'· "' ., 
' . 

' ' ' ... ~ '-·' ' : ..... , ,'t , ... ,, . 
1e Andar Salas Com~rciais Finais nºs 01 e 02 

2º Andar Salas Comerciais Finais nºs 01 e 02 

3!i! Andar Salas Comerciais Finais nºs 01 e 02 

4º Andar - Sa las Comerciais Finais nes 01, 02, 03 e 04 

Sº Andar Sa las Comerciais Finais nºs 01, 02, 03 e 04 ( 
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a) Salas comerciais, a se localizarem no 12 ao 3º pavímen,.,to, numeradas de Finai 

01: área privat iva t otal de \212,190m2, área de uso comum de 360,128m2
, área real 

total de 572,318m2, representando uma fração ideaf de 0,0078150 no terreno e nas 

partes de uso comum a todo o condomínio; 

b) Salas comerciais, a se localizarem no 19 ao 3º pavimento, numeradas de Finais 
' 

02: área privativa total de 367,280m2
, área de uso comum de 620,836mi, área real 

total de 988,116m2
, repres~ntando uma fração ideal de 0,01'35030 no terreno e nas 

partes de uso comum a todo o condomíniq~ 

e) Sal:1s comerciais, a se localizarem no 42 ao 5º pavimento, numeradas de 

Finais 01 e 04: área privativa total de 212,190m2, área de uso comum de 360,128m2
, 

área rea l t otal de 572,318rn2
, representando uma fração ideal de 0,0078150 no 

terreno e nas partes de uso comum a todo o condomínio; e 

' 1 

d) Salas comerciais, a se localizarem no 42 ao 5!:! pavimento, numeradas de Finais 

02 e 03: área privat iva total de 275,280 m2, área de uso comum de 487,522m2
, ár;1:?a 

real tota l de 762,802m2, representando uma fração ideal de 0,0103370 no terreno e 

nas partes de uso comum a todo o co~domínio. 

1 '-

TORRE 2 - Possuiré 20 (vinte) Salas Comerciais (ou Lajes Corporativas) dh propriedade 

exclusivi ou unidades autônomas distribuídos pelos respectivos pavir;nentos da Torre 

2, sendo 04 (quatro) salas por andar nos pavimentos de números 01, 02, 1031 04 e 05, 

numerada~ conforme a planilha abaixo: 

Payjmento Unidade· Autôn~_~;;t • ... -·. ' 
'• 

1º Andar Salas comerciais Finais nºs 01, 021 03 e 04 
- 2° Andar 

' Salas comerciais Finais nºs 011 02, 03 e 04 

3° Andar Salas comerciais Finais n2s 01, 02, 03 e 04 

4º Andar Salas comerciais Finais nºs 01, 021 03 e 04 

5" Andar Salas comerciais Finais n2s 01, 02, 03 e 04 
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a) Salas comerciais, ªJ se localizarem no 12 ao 59 pavimento, numeradas de Finais 

01 e 04; área privativa total de 212,190m2, área de uso comum de 360,128m2, área 
- 1 

real total de 572,318m2
, representando uma fração ideal de 0,007~150 no terreno e 

_ nas partes de uso comum a todo o condomínio; e 

( 

1 

b) Salas comerciais, a se localizarem no 12 ao 52 pavimento~ numeradas de Finais 

02 e 03: área privativa total de 275,280m2, área de uso comum de 487,522m2, área 

real total de 762,802m2, representando uma fração ideal de 0,0103370 no t erreno e - ~ 

nas partes de uso comum a todo o condo-mínio, 

TORRE 3 - Possuirá 143 (cento e qu,arenta e três) Salas Comerciais de propriedade 

exclusiva ou unidades autônomas distribuídos pelos respectivos pavimentos da Torre 

3, sendo 18 (dezoito) salas localizadas no térreo ei 25 (vinte e cinco) salas por andar 

nos pavimentos de núm-eros 01, 02, 03, 04 e OS, numeradas conforme a planilha 

abaixo: 

Pavimento Unidade Autônoma " 
. . Jl . - ••)')-. 

Térreo Salas para Escritórios Finais nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

1º Andar Salas para Escritórios Finais nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
1~1~1~1~1~1~1&1~2~2~2~2~2~25 

2° Andar Salas para Escritórios Finais nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
1~1~1~1~1~1~1&1~2~2~2~2~2~25 

3º Andar Salas para Escritórios Finais nºs 01, 02, 03, 04, OS, 06, 0'?,-08, 9.9, 10, U , 
12, 13, 14, 1S, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2.4>2s· ' 

4º Andar Salas para Escritórios Finais nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

' 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
5º Andar Salas para Escritórios Finais nºs 01, 02, 03, 04, ÕS, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

a) Salas comerciais, a se localizarem no Térreo, numeradas de Finais 01 e 15: área 

privativa total de 84,190m2, área de uso c~mum de 98,381m2, área real total de 

182,571m2
• representando uma fração ideal de 0,0021100 no terreno e nas pa1 es de 

uso comum a todo o condomínio; 
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1 
/J 

b) Salas c~~nerdais, a se localizarem ho "férreo, numeradas de Finais 02, 03, 16 é 17: 
.\ 

área privativa total de 76, 790m2, área de uso comum de 96,290mi, área real total de 
1 

173,080m2
, representando uma fração ideal de 0,0020450 no terre~o e nas partes de \ 

uso comum a todo o condomínioí 

v) Saias comerciais, a se loça lizarem no Térreo;numeÍadas de Finais 04 e 18: área 

privativa total de 79,030m2
, área de uso comum de 96,917m2, área real total de 

~ 1 

175,947m2
, representando µma fração ídeal de 0,0020640 no terreno e nas partes de 

uso comum a t odo o condomínio; 

\ 

w) Saias comerd:iais, a se localiza rem no Térreo, numeradas de Fináis 05 e 13: ãréa 
;' 

1 
privativa total de 44,000m2, área de uso comum de 85,396m2, área real total de 

129,396m2
, representando uma fração ideal de 0,9017080 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o condomínio; 

x) Saias comerciais, a se localizarem no Térreo, numeradas de Finais 06 e 14: área 

privativa : otal ~'e 76,210m2
, área de ~so comum de 94,5'72m2

, área real to?I de , 

170,782m-, representando uma fração ideal de 0,0019920 no terreno e nas partes de 

uso comum ;1 todo o condomínio; 
r 

,,/ ... '. 1 

y) 
! .l .- ,_., 

Salas comerciais, a se localizarem no Térreo, numeradas de Finais 07 e·12: área 

privativa -wtal de 73,500m2
, área de uso comum de 96,328m2, área real total de 

1· __ , 

169,828ml, (·epresentandp uma fração ideal de 0,0020460 no t erreno~.g_ nas p~r;:es·ci~ 

uso comu1n a todo o condomínio; 

) 

z) Salas comerci~is, a se localizarem no Térreo, numeradas d/e Finais 08 e 11: área 

privativa rntal de 74,000ma., área de uso comum de 97,582m2, área real total de 

171,582ml, representando uma fração ideal de 0,0020850 no terreno e nas partes de 
1 

uso comum ~ todo o condomínio; 

( 
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1 

aa) Sala comercial, a se localizar no Tér_reo, numerada de Final 09: área prívativa 

total de 72,780rn2
1 

área de uso comum de 95,635m2
, ã rea real total de 168,415m2

, 

representando 'ama fração ídeal de 0,0020250 no terreno l nas partes de uso 
1
comum 

a todo o condomínio; 

bb) Sala comercial, a se localizar no Térreo, numerada de Final_lO: área privativa 

total de 74-,400mi, área de uso comum de 97,001m2
, área real total de 171,40lm2

, 

representando uma fração idea l de 0;0020660 no terreno e nas partes de uso comum 
1 

a todo o condomínio; 

cc) Salas comerciais, a se localizarem no 1º ao 52 Pavimento, numeradas de Finais 

01, 04, 22 e 25: área privativa total de 46,250m2, área de uso comum de 87,580m2
, 

área rea l tot al de 133,830m2, representando uma fração ideal de 0,0017750/ no 

terreno e nas partes de uso comum a t odo o condomínio; 
\. .. 

dd) Salas comerciais, a se localizarem no 12 ao 5!! Pavimento, numeradas de Finais 

02, 03, 23 e 24; área privativa total de 46,860m2
, área de uso comum de 87,762m2

, ,,. 

área real :ot al de 134,622m2, representando uma fração ideal de 0,0017810 RO 

terreno e nas partes qe uso comum a todo o condomínio; 

\ 1 

ee) Salas comerciais, a se localizarem no 12 ao Sº Pav~mento, numeradas de Finais 
1 

OS, 06, 20 e 21: área privat iva total de 44,000m2
, área de uso comum de 8.5,3~6m2., 

,, 
área real total de 129,396m2, representando uma / ração ideal de 0,0017080 no·

terreno e nas partes de úso comum a todo o condomínio; 
\ 

ff) Salas comerc:iais, a se locaJ izarem no 12'ao 59 Pavimento, numeradas de Finais ,, 
07, 08, 18 e 19: área privativa t otal de 47,730m2, área de uso comum de 88,987m2

, 
~ 

área real tota·i de 136,717m2, representando uma fração ideal de 0,0018190 no 

terreno 13 ~as partes d·e uso comum a 'todo o condomínio; 

( 
\ 
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Salas )comerciais, a se localizare~ no 12 ao 5~ Pavimento, numeradas de Finais 

09, 10, 15 a 17: área privativa total de S0,000m2, área de use> comum de 90,744ml, 

área real total de 140,744m2, representando uma fração ideal de 0,9018730 no 

terreno e nas partes de uso comum a todo o condomínio; 
) 

\ 

hh) Sala comerdal/ a se locali:ar no 1º ao Fº Pavimento, numerada de Final 11: 

área privativa total de 48;690m2, área de uso comum de 89,509mZ, área real total de 
1 \ 

138,199m2, representando uma fração ideal de 0,0018350 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o condomínio; 
\ 

il ) Sala comercial, a se localizar- no 1º ao 5º Pa,vimento,- numerada de- Final 12: 

área privativa total de 47,100m2, área de uso comum de 88,322m2
, ár,ea rea l total de 

135A2-2m2, representando uma fração ideal de 0,0017980 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o condomínio; 

' -jj) Sala comercial, a se localizar no 1º ao 52 Pavimento, numerada de Final 13: 
l.. / 

área privativa total de 61,100m2, áréa de uso comum de 101,068m2
, área real total de 

1 ' 

162,168m: . representando uma fração ideal de 0,0021930 no terreno e nas (partes de 

uso comum a todo o condomínio; e 
) 

1 
kk) Sala comercial, a se localizar no 12 ao 52 Pavimento, numerada de'~fi.nal 14: 

1 • •••• 

área privativa to~al de .48,310m2
, área de uso comum de 89,537m2

, área real total de 

137,847m2
• representando uma fração ideal de 0,0018360 no terreno e nas partes de 

uso comum a todo o condom(oio. 

1 

§ 12. Nas Unidades Autônomas Comerciais serão permitidas atividades compatíveis 

com sua natureza .. não se admitindo at ividades como meios de hospedagem de 

qualquer nature'za, residênci,as, venda de mercado_ria/;~ varejo (comércio varejista), 

agre_miarões estudantis, depósitos de qualquer objeto capaz de ,aus.~r danos à 

edificação ou incômodo aos demais Condôminos, instituições destinadas à prática de 

dbnça, pilates, cultos religiosos ou clubes de jogoJ, sendo permitido nestes dois 
\ ,, 

Av Brasil._nº 275/281 - Guanabara• Cep 13.023-07i-,Fçne: l1~) ~23_1:2j21- Campinas-SP • e-mail: cartfrat@dglnet.com.br 

to 
to 
ri 
(r) 
(O 

r-
~ 

270



. ' ___ , 

~ 
~ 

( 

TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS 
ÇJi,aterllO c/e,.;f/4/r,- ,..,l/mmlt11 ff,mlor, 

OFICIAL 

1 

últimos casos, quando se tratar única e exclusivamente dos resp-ectivos escritórios 

administrativos. 

§ 22. Os Condôminos que forem proprietários ou titulares de direitos aquisitivos sobre 

unidades autônomas de todas as Salas I Comerciais de um mesmo andar ficam -
1 

autorizados ao uso exclusivo da~ áreas comuns de-.circulação do andar respectivo ou 

da torrE respectiva, não podendo esse uso, entretanto, impedir o ' acesso de 

empregados do Condomínio ou de represe·nta,i:ites da Administradora às áreas técnicas 

e/ou de $egurança do andar. Ocorrida esta hipótese, o Condômino deverá pagar pelas 

despesas correspondentes, incluindo a respectiva área comum que se incorporar nesse 

uso, nos termos do art. 1.340 do Código Civil. 

§ 32. Para fins de utilização, fica autorizada a unificação de p·artes das Salas contíguas 

ou em alinhamento frontal desde que o proprietário ou titular de direitos aquisitivos 

seja a mesma pessoa, f ísica ou jurídica, com utilização exclusiva de parte das áreas 

comuns que as entremeiam, sendo que o respectivo Condômino deverá pagar pelas 

despesas correspondentes, incluindo o correspondente de área comum que se 

incorporar nesse uso, nos termos do art. 1.340 do Código Civil. 

§ 4º. Ocorrida as hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, o Condômino deverá 

sempre deix·ar as áreas técnicas e de segurança liberadas ao ~cesso pelos 

representantes, err'IPregados e prepostos do Condomínio, bem assim de~~rá zel_ar pela 

limpeza, conservação e manutenção de tal acesso. 

j 

§ S!?. As Unidades Autônomas somente poderão ser alienadas como um todo, sendo 
\ 

1 

expressament e proibida a alienação de partes acessórias das Unidades Autônomas, 

sa lvo nos casos expressamente !?revistos nesta Convenção e na Lei. 

§ 6º. O Subcondomín io Comercial poderá contar com serviços pay p~ use, a serem 

administrados ou operados pela Administradora, sendo a despesa arcada 

exclusivamente pelo condômino beneficiário do serviço. 
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Seção IX 
1 

Das Regras Gerais de Uso das Garagens 

~rt. 12. A Área Comum Geral de acesso ao Empreendimento deverá ser mantida limpa, 
I 

conservada e em adequado estado de utilifação pelo Condomínio Geral. 

§ 1º. As ✓agas de garagem se encõntram em locais indeterminados, mas demarcados 
/ , 

no chão, devendo ser utilizadas para o estaciona
1
mento de veículos de passeio de seus 

\ ) 1 1 

proprietários ou titu lares de direitos aquisitivos, em tamanho compatível com as 

dimensões das vagas, não se admitindo o estacionamento de veículos automotores do 

tipo cam inhão, micro-ôn ibus e similares, nem , traillw, caçamba, ultraleve, barco 

t ampouco a coloccição de móveis, equipament os e outros bens que, não sejam 

veículos, vedado também o estacionamento por veíe,ulos de carga , ou comerciais, 

ressalvando-se, porém, quanto a estes, a possibilidage de se utilizarem de vagas 

específicas de carga/descarga previamente designad~s pela Administrad~ra, 

exclusivamente pelo t empo necessário para a carga1 e descarga. 
1 

) 

§ zg. A ind!cação dos locais das vagas nas respeétivas plantas são atos meramente 

enunciativos e para controle de quantidade dessas vagas. Poderão, tais locais, 

entretifnto, ser alteradas, visando outra ~lstribulção e localização, desde que não 

acarrete redução dessa mesma quantidade de vagas, vedado, ainda, seu.tP,ar.s~!am~nto 
• 1 . ; • • 1 

ou subdivisão. 

\ 1 . 

§ -32-. Apesar de existirem vagas de t amanhos diferentes (pequenas, médías e grandes), 
1 , 

as respect ivas áreas de construção são rateadas igualmente por t odas as Unidades 

Autônomas, sendo ihdicad-as C(?mo á.reas comuns de divisão não proporcional- nos 

quadros da NBr 12.721. 
( 

.../ 

,,. 

../ 
)J 

1 
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- l 
§ 4º. A operação de garagem nos Subc,Ç;>ndqmínios será feita por 

1
uma única Operadora 

de Garagem, nos termos previstos nesta ConvençãQ ~ em cont rato(s) específico(s) com 

ela firmado. 
1 

-..../ 

- § Sº. Os loJist as não terão direit o de uso das vagas. 

) 

'--
( Seção X 

,li Do Uso, c!_as Vagas de Garagens dos Subcondomínios 

\.___ 
( 

Art. 13. Cadà Subcondomínio terá o dir;,eito de uso exclusivo das vagas de garagem 

localizadas 
1
em ireas comuns, conforme ªfaixo in_dicado, para estacionamento de 

automóveis de passeio de t amànho adequado às dirlílensões da vaga, que serão 
i-j 

obrigatoriamente utilizadas com auxílio de manobristas. Além de referidas vagas, o 

Empreendimento contará com í 9 vagas para P.N.E, 137 vagas para motocicletas, OS 
\ 

vagas para Ônibus, 04 dest inadJs para carga e descarga, 17 para Táxi, Embarque e 
1 \ 1 

Desembarque e 05 para Utilitários. Cada Subcondomínio t erá direito à seguinte 

quantidade de vagas de garagem localizadas em sua~ áreas comuns de uso exclusivo: 

Subcondomínio A (Hotel) - 155 vagas indete~minadas 

Subcondomínio B (Mall) - 75 vagas indeterminadas 
\ ' 

Subcondomínio C {Comercial) - 583 vagas indeterminadas,,. 

§12. A seg..iir, encontra-se a disposição das vagas de garagem dos S~~~\:,nVciámíniÕs, 

que possuirá 864 vagas ~e garagem para veículos de paskeio, n~_ forma. 90 q_~a,d,r9 
~ ' . ~ -

abaixo, comportando igual número de veículos: 

TIPO Df VAGAS- 1º 12 SUBSOLO- TOTAL TOTAL TOTAL 
HOTEI../MALL - SUBSOLO DESCOBERTO COBERTAS DESCOBERTAS . 

p - 71 - 71 / - 71 
M 149 " 149 - ' 149 i . 
G 10 I 

' - 10 - 10 
TOTAL PROJETADAS 230 

1 
230 l 230 ~ -

) 

1 
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22 225S 12 
SUBSOLO DESCOBERTO SUBSOLO 

I 
70 \ 63 1 -1 

178 1 
190 -

48 - 1 34 
1 

TOTAL PROJETADAS 1 

1 f 

TOTAL 1 TOTAL 
COBERTAS 

I 

133 133 1 

1 368 368 
82 82 

583 

§22. O empreendimen'to possuirá ainda vagas de garagem destinadas para embarque e 

desembar(!ue, carga e descarga, utilitários, ônibus, P.N.E. e Táxi, distribuídos entre os -Subcondomínios da seguinte forma: 

-
TIPO DE VAGAS - 1º 1P SUBSOLO- TOTAL TOTAL TOTAL 

HOTEL/MALL SUBSOLO DESCOBERTO CO.BERTAS DESCOBERTAS 
EMBARQUE/DES. 01 - 01 - 01 ~ 

CARGA/OESC. 01 - 01 . 01 
UTILITÁRIOS 03 ,,_- 03 - 03 

ÔNIBUS - 02 - 02 02 _, 
' P.N.E. , 03 - - - 03 ' 

TÁXI -· 
04 13 1 

• 1 

17 17 --;, 

' TOTAL r ' 27 

- ~ 

TIPO DE 
CEN 

COM 

P. 

VAGAS- 22 ._ 2ºSS 1e TOTA~ TOTAL 
TRO 

ERCIAL 

N.E. 
CARGA 

ÕN 

/DESC. 

IBUS 

ÁRIOS UTILIT 

SUBSOLO DESCOBERTO 

J 

04 -
- -

03 
' 

-

02 
1 

-

( TOTAL 

SU~SOLO COBERTAS 

. ,, 12 1 16 -, 16 
03 

{ 

_./ 03 . ·:- 03 
- - 03 

1 - 02 02 
., 24 

- 1 
§ 38. As Unidades Autônom~s do Subcondorriínio C (Torres Comerciais) caberá o 

direito de uso de vagas de garagem conforme abaixo indicado: 

'1 Torre 1 

Salas Comerciais - 12 ao 3e. Pavimento: 1 
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Finais 01- 07: vagas cada 

Finais 02 - 12: vagas cada 
'-- \ 

,Salas Comerciais - 42 e 52 Pavimento: 

Finais 01-e Q4: 07 vagas cada \ 

Finais 02 e 03: 10 vagas cada 

1 
Torre2 

I 

Salas Comerciais - 12 ao 52 Pavimento: 

Finais 01 e 04: 07 vagas cada 
\ 

Finais 02 e 03: 1Q vagas cada 

Torre 3 

Salas Comerciais 

1 

Todas a5 u:1idades..terão o direito de usoae 02 vagas cada, com exceção das unidades 

de Finai 13, localizadas no 42 e Sº Pavimento, que terão o direito de uso de 03 vagas 

cada. \ 
/ 

§ 4 2, Para f ins de rateio de despesas e receitas das vagas de garagem considerando 
1 

que as garagen
1
s não estão distribuídas de forma proporcional pelas áreas construídas, 

) fíca estii::ul-3do que seu cálculo será feito com base no número de vagas de uso 

exclusivo atribuída a cada Subcondomínio'. 
1 _J 

1 ,. 

§ 52. As vagas de garagem serão c~did~s para a exploração de Operadora de Garagem, 

a-qual po'.:lerá ser est ranha ao Condomínio. e 
§ 62. A lavagem de veículos nas áreas de garagem só. po~erá ser feita em local 

específíco e apropriado, indicado pela Administrâ'dora ~eral ou pela Administradora do 

respectivo Subcondomínio. \ 

§ 7º- . ó s Condôminos-e Usuários não poderão estacionar seu autoi:nóvel o~ moto em 

áreas qu1= não sejam aquelas determinadas para estacionamento de tai? veículos. 
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§ 8º. Os Condôminos e titulares de direito _de uso de vaga de garagem não poderão 

ceder seu direito de uso a qualquer Condômino, Usuários ou terceiros em geral, sa lvo 

para a Op~radora de G,aragem em razão do disposto no §52 anterior, devendo ser 
/- ...,, ) 

observadas com relação ao Subcondomínio Hotel as disposições relacionadas às vagas 
I 

de garagem constantes do contrato específico firmado com a operadora hoteleira'. 

Art. 14. As vagas de garagem ·serão de uso dos Condôminos e Usuáríof, 

obrigatoriamente utllízadàs com o auxíliõ de manobristas e observando-se a vaga 

disponível por ocasião da guarda do veícu lo. 
1 

I 

§ 12. Tendo em vista a estrutura funcional dos Subcondomínios as vagas de garagem, 

cujo uso lhes foi conferido, serão operadas por uma Operadora de Garagem, mediant e 

contratação específica, deven~o, entretanto, ser obseryadas as seguinte-s regras: 

(a) Deverá haver apenas uma Operadora de Garagem, considerando suas 

peculiaridades arquitetônicas e o fato de que do ponto de vista operacional não se 

mostra viável a existência de uma_ dupla operaçâo, sendo, portanto, vedada qualquer 
1 

operação conjunta de estacionamento; 

(b) Os Subcondomfnios cederão 10 uso de suas vagas à1 Operadora de Garagem, 

conforme est iver estabelecid_o no contrato que for firmado com a mesma; ( 
) .-.,~ . 

~:.~,:- ~l\-... . 
' ; ~ 

(e) _ Não obstant e a cesbo realizada peJos Subcondomínios fica assegurado aos 

seus Condôminos o direito de uso, por Unidade ,\Utônoma, da quanti~ade de vagas 
~ . 

acima indicada, não sendo cabível remuneração de tais condôminos à Operadora de 

Garagem pelo uso das vagas a que t iverem direito. 
1 

_) 

) 

{d) Caso o número de veículos exceda à quantidade de vagas existentes para cada 

Subcondomínio, poderão ser utilizadas as vagas ociosas dos outros Subcondomínios, 
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1 

cuja receita ou qualquer outro benefício auferido com a exploração destas vagas, será 
• 1 

1 
int egralment e revertido ao respectivo Subcondomín io. 

li' 

1 

(e) As rendas pagas pelaJ Operadora de Garagem benefítiarão a cada 

Subcondomínio na proporção das· vagas cedidas, conforme estabelecido no contrato 

específico que for firmado com a Operadora de Garagem; 

(f} As despesas gera~_ pela manutenção, consérvaçãQ, segurança e exploração de 

cada áre.a de estacionamento serão de responsabilidade dos respectivos 

1 
Subcondomínios, n

1
a proporção indicada n~si a Conve_lJ,ção, e/ou da Operadora de 

Garagem, conforme estiver estipulado no contr::ato especifico; 

(g) Deverá ser sempre observada a capacidade ocupacional' da área de garagem. 

( 

'§ 22. Além das dlsposiçõês-c,onstantes do contrato específico a ser celebrado com a 
' \ 

Operadora de Garagem, com relacão ao uso das vagas de garagem pelos Condôminos, . ', / 

deverão ser observadas as seguint es condições: 

(a) O estacionamento 9e veículos será disciplinado, Implantado e administrado 

pela Operadora de Garagem, mediante sistema informatizado de controle de entrada 

e saída de veículosi 

(b) o proprietário do veículo que event ualmente adentrar na __ f5aragem, sem 

atender ~o sistéma implementado (ex. sem a sua credencial ou sem o tag em s,eu 

veículo, ou na maneira de outro sistema adotado) será considerado cliente rotativo, 
1 

sujeito a pagamento do período de utilização. 
~ \ 

1 I 1 

1 
§ 3g_ Caberá à Operadora de Garagem disciplinar o uso das vagas de motocicletas . 

.... 

§ 4!é! . Os portadores de hecessidades especiais não deverão entregar seus veículos aos 
\ 

manobristas, salve se de modo diferente determinar a- Operadora de Garagem ou a 
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1 
1oi-v1 

legislação em vigor. Não obstante, a Operadora de Garagem deverá, sempre, por seus 

empregados, prestar qualquer auxílio que seja necessário a tais1 condutores, no 

respectivo embarque e desembarque e acesso aq Empreendimento. 

§ 5º· Para f ins de contratação da Operadora de Garagem deverão ser observadas as 

seguintes premis-sas: 

(a) A 
1
capacidade de operar e administrar a rotatividad~ e o considerável fluxo de 

pessoas e veículos-inerentes às peculiares atividades exercidas no Empreendimento; 

(b) o respeito à capacidade ocupacional da garagem, visando o bom 

funcionamento e presteza dos serviços de estacionamento; 

(e) A Operadora de Garagem deverá ter reconhecida capacidaae técnica; 

(d) A Operadora de Garagem deverá apresentar apólice de seguro para riscos 

relacionados à sua atividade e de responsabilidade civil específica contra roubo, 

incêndio e colisão, cobrindo todos os veículos sob Sf a guarda, dentro e/ou 

-eventualmente fora do Empreend imento, com valor mínimo de cobertura a ser 

estipulado contratualmente entre.o Condomínio Geral e a Operadora de Garagem. 

. , . : -
i 

(e) A Operadora de Garagem deverá manter as at ividades de estacionamento 

funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive fert.ados, salvo se de 
1 

forma diferente estiver estabelecido no contrato específico com ela firmado. 

§ 6º. A Administradora, a Operadora Hoteleira e a Operadora do Pool de Lojas terão o 
---

direito de opinar sobre a contratação da l Operadora de Garagem, nos termos 

estabelecidos no contrato específico firmado com áquelas. 
1 

§ 72 • Atendidas as premissas e condições estabelecidas nesta Convenção e escolhida a 

empresa Operadora de. Garagem, o Síndico do Condomínio, com a anuência, pelo 
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menos da maioria dos Subsíndicos dos respect ivos Subcondomíníos, fica investido dos 
I , " ( 

necessários pode es para realizar t al contratação. 
. ) 

§ 8º. A Administr ;idora, a Operadora Hoteleira, a Operadora do Pool de Lojas e o 

Condomh,io não terão qualquer vínculo trabalhista, jurídico ou ascensão sobre os 

empregados da Operadora de' Garagem, sendo que qualquer reclamação deverá ser 

apresent ada por escrito ao representante locaf da Operado~--de Garage~. 
1 

/ 

§ 92_ Para fins de contratação(çla primeira Opera,~fora d_e Garagem, além das premissas 
,,-

acima, d,~verão ser observadas as disposições constantes das Disposições Transitórias. 
) 

'· 
§ 10. Para fins de resolução do contrato com a Operadora de Garagem, por 

inadimplemento desta e sem que a TT)ora tenha sido purgada, o Síndico, com a 

anuência da_ maioria dos Subsíndicos dos Subcondomínios, fica investido dos 

necessános poderes para realizar tal resolução. 

§ 11. Case, um Súbcondomínio deseje terminar o contrato com a Operadora de 

"' Garagem, ~em que esta esteja inadimpl~nte, a que'stão deverá ser submetida a uma , 

Assembleia Geral, sendo que o quórum de. apr-0'\:/ação do término contratual será o de 

2/3 (dois terços) de Condôminos do respectivo Subcondomfnio. 

§ 12. Em caso dê término do contrato com a Operádora de Garagem, ..esta deverá 
1 

permanecer na respectiva operação pelo prazo (de até 60 (sessenta) dias ·após ã 

declaraçao de término, salvo -5e houver liberação do cumprimento desse Pfazo pelos 
1 /' -

Subcondomínio~, devendo haver expressa previsão do mencionado prazo do contrato 

' a ser firry,~do corn a mesma. Ocorrendo a hipótese prevista neste parágrafo, a 

Operadora de Garagem
1 
e os Subcohdomínio.s deverão cooperar mutuamente e de 

boa-fé para compl~tarem a t ransição pacífica e ordenada para a nova operadora. 
--- 1 1 / 

1 
1-

1 i 
CAPÍTULO Ili 

DA CONVENÇÃO E DOS REGIMENTOS INTERNOS 

) 

( 
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( - \ 
1 1 

( 
Art. 15. Convenção - Não obstante a existência dos mencionados Subcondomínios, 

estes e suas áreas afetas estão sujeitos aos artigos 1331 a 13_58, do Código Civil, aos 
_,, 

dispositivos-desta Convenção Condominial e de seus Anexos, que têm por objeto: 
• 1 

( 

(a) Regular os direitos e as obrigações de seus Condôminos e Usuários; 

(b) e~tabelecer as regras a serem obedeçidas quanto ao uso e gozo das coisas 
. 1 

privativas e das comums; 

{e) definir os limites, responsabilidades e prerrogativas da I administração do 

Condomf:, io; e, 
\1 ./ 

(d) est ipular o fiel cumpriment o, em benefício comum, das normas condominiais 

aqui previstas e das instruções ou regulamentos específicos que forem definidos pela 

adminis.traç~o do Cbndomínib. 

, 

§ 1º. Esta Convenção e suas event uais alterações, constituindo a lei interna do 
- ( -

Condom"ínio, obrigam não apenas os Condôminos atuais e futuros, e seus sucessores a 

qualquer tít ulo, como também t odos os Usuários e aqueles que venham a ingressar, 
\ 

ainda que em caráter temporário, na esfé'ra jurídica do Condomínio. 

J 

§ 22. Independentemente de const ar qualquer cláusula a respeito da ~brigat~~iedade 

do cump:--ime_ntc desta Co~venção e do Regimento Interno nqs· instrumentos de 

aquisição ou cessão de posse de Unidades Autônorrirs, todq_s os Condôminos e outros 

que a qualquer título sejam investidos na posse, uso e gozo das Unidades Autônomas, 

àqueles instrumentos aderirão e est arão obrigados a cumpri-los. 
( 

§ 3Q, A ninguém á dado o direito de descumprir as determinações desta Convenção-e 
l 1 . 

do(s} Regiment<S(s) tnterno(s} sob a alegação de desconhecimento total ou parcial de 

\...., 

J 
'-
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seu conteúdo
1 

iá que os mesmos serão na forma da lei r~gistrados em Cartório 
' - 1 

lmpbíliário competente. 

) f 

§ 42. Sempre que necessário, os órgãos de administ ração e deliberação do Condomínio 
1 

e dos Subcondomínios, estes no limite de sua competência, poderão editar normas e 
' ) 

regulamentos complementares a esta Convenção. 

§ 5º. Em ra 1'.âo da criação dos Subcondomínios, t odas as normas e disposições relativas 

ao Cendomínio serào a eles aplicáveis no que couber, ressalvadas as exceções 
l 

expressa;; neste inst rumeRto e/ou em seus Anexos. 

§ 6º. As Nor~as Específicas de cada Subcqíldomínio poderão ser alvo de alteração 

e/ou complementação pelos respectivos Condôminos, sem anuência dos demais, 
1 --

desde que não afete direitos do outro Subcondomínio ou contrarie esta Convenção. As 
1 

Normas Específicas poderão eventualmente ser diferentes das Normas Gerais desta 
1 

Convençâo naquilo que disser respeito exclusivamente ao respectivo Subcondomínio. 

Art. 16. Regime~to Interno - A fim-· de regular com mais detalhes a uti lização- do 
) 

Condomínio Gera!, fica estabelecido o Regimento Interno Geral (Anexo 111), que se 
1 -

aplicará r1a hipótese de os Subcondomínios não estabelecerem Regimentos lnterno-s 

Específicos. 
( 

( 

§ 12. Os Subcondomfnios poderão est abelecer seus Regimentos ln~ernos pr9prios, 

mediante aprovação de Maioria Absoluta dos presentes à Assembleia Específica do 

respectivo Subcondomínio, desde que, referidos regimentos não contrariem regras ou 

princípios dispostos na presente Convenção de Condomínio e legislação aplicável. 

_ _) 

§ 2º. As disposições dos Regimentos Internos poderão er ~edificadas ou acrescida; 

pelo quérum da maioria simples dos res~,ectivos Condôminos que se façam presentes 

ou represe;1tados em Assembleia Geral, regularmente convocada para essa finalidade1 ,,-

\_ 

,,,.--
\. \ 
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mantendo, sempre e em( qualquer hipótese, ob~di~ncia ao texto desta Convenção e 

demais legíslações pertinentes. 
\ 

1 

§ 32_ A Assembleia Geral que pretenaer estabelecer ou alterar qualquer Regimento 

Interno cteverá trazer em sua Ordem do Dia item esp
1
ecífico sobre o tema. 

CAPÍTULO IV 
1 - 1 -

DA ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA E DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇAO 

Art. 17. pa Organizas;ão Administrativa -:. São órgãos administrativos do Condomínio: 

(a) Por imposição legal - Síndico, que possuirá cargo remunerado, conforme vier a 
\ 

ser definiào na prímeira assembleia geral, observado o disposto na alínea "d" do §22 
/ 1 

do art. 80 desta Convenção; \ 

) 

(b) por convenção - (i) 03 (três) Subsfndicos, que atuarão dentro dós respectivos 

Subcondnmíníds, sem remuneração, como Síndicos; e, (ii}(Conselhos Fiscais, p bservado 
/ ) 

o disposto nesta Convenção; 

(e) por contratação - (i) Administ radora Geral contratada para ad,ministrar o 

Condomínio Geral e o Subco;.domínio Comercial, bem cdmo o Subcondomfniq Mall, 

caso este não tenha administradora específica; (ii) Administradora do Mall, se 
' I 

contratada; (iii) Operadora do Pool de Lojas; (iv) Administradora d·o Subctóndomínio· · 

Hotel - obrigatoriamente diferente das demais A~ministradoras aqui previstas, 

podendo ser a mesma administradora para os demais Subcondomínios se esta não 

cumular o i:argo de Operadora Hoteleira, nos termos previstos nesta Convenção; (v) 

Operado-a Hsteleira, e; (vi) Operadora de Estacionamento. Cada uma dessas 
1 

contratações será objeto d~' contratos específicos, os quais, por sua vez, deverão 

observar as disposições desta Convenção. - I , 
( 

_/ 

,,. 

) 
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I 
\ 

/ 1 ,.... ,ii 
CAMPINA$ SP ~ 

,~--i- _';.,cf 
§ 12. A 1admihistração do C9-ndomínio Geral1 naquilo que não for relat ivo à ~ 

administração da Administradora G~ral1 caberá ao Síndico, o qual será assessorado 
1 

pelo Conselho Fiscal,.__ 
r 

§ 2º. A administ ração dos Subcond0~ ínios, naquilo que não for re
1
1at ivo à 

1 

administ ração de suas Administradoras1 caberá ao respectivo Subsfndico1 o qual será 
1 ....__ 

assessorado pelo Conselho Fiscal Específico. 
1 

§ 3!:!. Não poderá ser eleit o para qualquer cargo de administ ração o Condômino que 
) I 

1 ✓ 

tenha sido aciona~o-judicialment e para cobrança de despesas de Çondomíni~, no 

período dos oh (rjpis) exercícios fiscais anteriores ao da eleição, ou que esteja 

inadimplente. 

/ 

§ 4º. Qualquer eleito perderá automaticamente o cargo, na hipót ese de permanecer 

inadimpleni e por prazo igual ou superior a 10 (dez) dias contados do venciment o das 

cotas ou cont ribuições condomini~is, sem prejuízo da aplicação .dos encargos 

decorrent es da móra. A facu ldade aqui dispost a com relação ao prazo de atraso no 

pagamento não poderá ser ínvocada mais de duas vezes durante um mandato. 

§ 52. A Acimlnistradora do Subcondomínio Hotel, bem como a Administ radora do 
\ ~ 1 ) 

Subcondornínio M all, agirão com autonomia de autuação t administração no limite do 
,,.. ,.., 

respect i'X_O Subcondomínio, sempre com respeito às posturas 1:egais, às normas desta 

Convenção e ae seus Anexos, aos Regimentos Internos, às' :-Jel-iliiirações das. 

Assembleias Gerais do Condomínio Geral, de seu Subçondomínio e às normas 
1 1 

estabelecidas pelo respectivo Subsíndico. 

§ 6!i?. Os órgãos complement ares const itüídos no âmbito do Condomínio ou dos 

Subcondomínios t erão car~ter t emporário, conforme os interesses condominiais. Na 

Assembleia que os instituir serão defini das suas atribuições e prazo para realização de 

suas 'atividades, sepdo, aind_a, adotados com relação a tais órgão~, no que couber; os 

procedimentos referentes ao Conselho Fisc(al. 

: ) 

l 

( 
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Art. 18. Plano Geral de Administracão - Compett á ao Síndico, aos Subsíndicos e às 

Administ radoras buscar minimizà·r c1,1stos e maximizar r:esultados operacionais na 

organização dos serviços e em süas instalações que interessem ao funcionamento 

global do Condomínio Geral e dos respectivos Subcondomíni9_s., especial~ente quanto 
., 

aos serviços de segurança, de manutenção, de limpeza, de remoção de lixo e outras 

parteslcomuns que sirvam a todo o conjunto arquite{ ô~ico. 

1 1 

§ 12. Na organi1ação do referído Plano Gera l de Administ ração, as Administradoras 

cont ratadas, o Síndico' e os Subsíndicos, após analisarem a viabilidade econômica e 
1 

operacio11al, poderão terceirizar serviços de interesse do Condomínio, criar e opera.r 
\ 

equ.ipes .: ~quipamentos comuns, visando sempre evit ar a duplicidade de funções, o 
~ 

aumento de eficiência e a diminuição de custos. 

' \ 

§ 2º. Priorit ariamente, deverão ser abertas co_ntas correntes específicas para cada um 

dos Subcondomínios. Fica estalielecido que se não for possível a abertura de contas 

correntes bancárias específicas para cada Subcondomínio, de modo a caracterizar cada 
\ 

centro de custo espedfico, tais cont as correntes serão/ todas abertas em nome do 
' 

Cendominio Geral, cabendo à Administradora Geral, à Administradora do 
1 \ . 

Subcondomínio Hotel e à Administ radora do Subcondomínio Mall, a aaministração e 

manejo daquelas cont as que forem de sua responsabilidade. Os recursos depositados 
\ 

nas contas co.rrentes - de um determinado S_ubcoridomínio pertencerão aos seus 

respectivos Condôminos/Usuários, enquanto que aqueles deposi,iad:~s n,a.,s ~ant as do 

Condomínio Geral a todos pe~encerão; salvo disposição em contrário nesta 

Convenção. ( 
) ) 

\ 
..... 

§ 3!:!. Caberá às Adm(nistr:ado.J:~s de cada Subcondominlo recolher aos cofres do 

Condomínio Geral a cõta de particip-ação dos,Subcondom(nios que administram, nas 

despesas relat ivas às Áreas Comuns Gerais. 

( 

§ 42. Fica estabelecido que todas as contratações serão feitas em nome do 

Condomínio Geral, salvo se for possível fazer em nome dos Subcondomínios, caso 

\ ) CJ 
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obtido CNPJ/MF especifico. Para tal-fim, o Condomínio Geral agirá represen!ando os 

ínteresses individuais homogêneos dos Condôminos de, Jcada Subcondomínio e de ~ 
- -

acordo com as orientações dos respectivos Subsíndícos. 
' 

§ se. Em sP. realizando ~_contrntaçf!io em nome do Condomínio Geral, os respectivos 

Subcondomínios arcarão com exclusividade com o custo daquelas contratações, ~ 
' -

encargos e demissões que os beneficiem e, consequentemente, que tiverem sido por 

estes pleiteados, dentro dos limites de seus interesses e res'ponsabilidades. 

§ 6.~ A de~çentralizaçào administrativa e ·operacional adotada na presente Convenção 

de Condomínio tem por objetivo manter a maior independência funcional dos 

Subcondomínios, que deve ser ex~rcida até o limite em que passe a influenciar os 
', 

condôminos dos demais Subcondomínios. Desta forma, a interpretação das normas 

constantes nesta Convenção de Condomínio, prin:cipalmente aquelas relativas- à 

administ ração e divisão das despesas condominiais, deve ser norteada por tal 

princípio visando à convivência harmônica dos condôminos, conforme adiante 
\ 

indicado. 

✓ 

' - 7 
§ 72, A contrat ação de empregados do Subcondomfnio Hotel d~penderá da estrutura 

r 
jurídica escolhida entre seus Condôminos e a Operadora Hoteleira para .exploração das 

.... ...,. • ~ ,11 .. 

~ . _.., .., ' 

Unidades AutônomJs hoteleiras e respectivas áreas comuns.de uso exclu~ivo, podendo 
' 

ser feita em nome do Condomínio. Entretanto, se feita em nome no Condom~ínio Geral, 

a Operadora Hoteleira deverá entr~gar mensalmen
1
te cópia à Administradora dos 

docum_entos wmprobatórios do devido pagamento .e re_colhimento de encargos, taxas 

e obrigaçõe:~s relacionadas mão de obra alocada no Subcondomínio Hotel. 

1 
§ 82. A~ reformas, reparos, instalação ou retirada em /qualquer dependência do 

Condomínio Geral, de máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos devem ser 

previamente autorizadas pelo Síndico ou, no caso dos Subcondomínios, pela 

Administradora contratada e seus prepostos, ou pelo respectivo Subsíndico. No (caso 

/ 
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do Subc.-ondomínio Hotel, a aprovação caberá à Operadora Hoteleira, conforme 

contrato firmado co,m esta. 
li, 

§ 92. As áreas condominiais de circul~ç_ão e ~e ac~sso deverão p\erman7cer limpas e 
l 

desobstruídas, salvo durante a realização de serviços prévia e expressamente 
l , 

autorizados pela Administ rador-a, sob pena de 'aplicação das sanções previstas nesta 

Convenção. 

/ 

§ 10º. Se as obras e reparos necessários em Área Comum Geral forem 

comprovadamente- urgentes, o Síndico ou qualquer Subsíndico poderá determinar a 
' 

sua realização, independente de prévia autorização, devendo, para tanto, obter 03 
I \ ___ 1 

(três) orçam,entos ou, se não for possível, tendo em vista a premência da necessidade 
I 

de solução do problema, demonstrar que os gastos incorrido1 foram compatíveis para 
' / 

a sol1:1ção do problema. O Subcondomínio que custear as obras e reparos t erá direito 

de obter o reembolso dos gastos incor~içi-os pelos demais Sub-condomínios, na 

proporção prevista nesta Convenção, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias da ( 

apresentação do comprovante de gastos. 
li, 

j 
\ 

§ 112. Havendo neéessidade de re~liza) ão de reparos em Área Comufl Gerar o Síndico 

e os Subsíndicos dos Subcondomínios aprovarão um orçamento espe€ifico, devendo a 

Administradora Geral estabelecer um cronogram'a de obras, com o intuito de causar o 

menor transtorno possível aos Condôminos e Usuários. 

1 
( 

' t 
1 

§ 122. Os represeritantes e Condôminos dos Subcondomínios ficam obrig~dos a dar 
. 

acesso às süas Áreas Comuns de Uso Exclusivo aos em.pregados alocados e/ou 

representantes de outros Subcondomín;os, se;;,pre e qu;ndo hiuver necessidade 

destes de acesso às áreas técnicas do Subc~ndomínio ao qual se acham vinculados. 

Caso tais áreas não se achem inseridas em determinado Subcondomínio, a obrigação 

aqui prevísta não deve ser aplicada a este. 

) 1, 

( 
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1 1 

§ 132. Considerando a existência de algumas ínstalações técnicas de um 
, 1 

Subcondomínio que podem estar 1localizadas em Area Comum de Uso Exclusivo de 

outro Subcondomlnlo, ficam ajustadas .as seguintes regras de ingresso e acesso que 
\ 

devem S-=r observadas por empregados e representantes dos Subcondomínios não 

titulares da Área Comum de Uso Exclusivo onde as instalações s~ localizam: 

(a) Quan~o se tratar de manutenção preventiva - deverá ser feita solicitação escrita a9 

Sub_síndic.o ou a Administradora respectiva, informando o dia e horário que a vistoria 

e/ou trabalhos 5erão realizados. A comunicação deverá ser encaminhada com, ao1 

me"nos, 05 (cinco) 'QiJs
1

de ahtecedência tja data que se pretenda acessar a área; 

(b) quando se tratar de reparo ou situação emergencíal - o acesso deverá ser 

autorizado por um encarregado ou pelo responsável pela segurança que es,teja no 

local, dex1endo1 enJretanto, assim que possível, ser enca}ninhada comunicação escrita 

ao Subsíndico ou a Administradora respectiva, narranâo os fatos ocorridos; 
;-· 

{ 

(e) os emprega~d~s e representantes dos demais~ Subcondomfnios, quando do ingn1sso 1 

e acesso à Área Comum de Uso Exclusivo de que t rata o caput deste parágrafo, devem 

envidar seus melhores esforços para não causar transtornos aos Condôminos do 
/ 

Subcondomínio onde as áreas e lnstalações técnicas estão localizadas, procurando 

realizar os t rabaihos em tempo adeq~ado à dimensão das atividades empreendidas, 

deixando as áreas limpas e organizadas ao final de suas atividadês. 

§ 14. As Áreas Comuns Gerais, assim como as Áreas Comuns de U...so I Exclusivo dos 

Subcondomínios poderão ser cedidas à exploração por terceiros, a título oneroso ou 

não, inclusive para a instalação de letreiros, painéis eletrônicos, bonners e pla-cas para 

publicidade e/ou boletins informativos, mediante deliberação e~ Assembleia Geral de 

Condôminos, se Ár~a Comum Geral, ou Assembleia Géral 'Especifica do(s) 

Subcondomínio(s) ao(s) qual(is) a área é destinada, se Área Comum de Uso Exclusivo, 
J -

devendo ~ convocação conter em ~~a ordem do dia item para deliberação sobre tal 
! \ ' 

assunto. Referida deÍiberàçãe- assemblear deverá, também, aprovar os termos e 
J 

( 
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,-

condições que regulatão a utilização de tais áreas ou conferir poderes para «ue o 

Corpo Diret ivo do Condomínio ou do Subcondomínlo, conforme o caso, o faça . 

1-§ 15. Event ual renda decorrente da exploraçlfo das áreas füencionadas i;io parágrafo 
/ 

anterior, será revertida ao Condomínio'- Geral ou ao centro de custo do(s} 

' Subcondomínio(s) ao(s) qual(is) a área é destinada, conforme o caso.L sendo que no 

caso do Subcondomínio Hotel deverão ser observadas as regras constantes do 
'-

contrato celebrado com a Operadora Hoteleira. As demaifa regras relat ivas a tal cessão 
' 1 ,_ 1 

1 
de uso deverão estar disciplinadas em contrato próprio e observarão as normas 1 . 
previstas nesta Convenção (Parte Geral e Anexos). 

§ 16. A Administradora Gera l, em sendo do seu interesse, poderá comparecer como 
_.,J , 1 

interveniente em todo contrato firmado com terceiros, exceto quando se ref~rir aos 

contratos do (i) Sub,t,ondomínio Hotel, quando deverá comparecer a Administradora 
1 

do Subcondomínio Hotel e/ou~ Ôp~radora Hoteleiraj e, (ii) Subcondomínio Mall, 
- 1 

quando deverá comparecer / a Administ radora do Subcondomínio M all. A finalidade 

da(s) Administradora(s) comparecer(em) como interveniente(s) é a gest ão e 
1 

supervisão do funcionamento das citadas ~reas /~ equipamentos, bem como , da 

qualidade aos Jerviços prestados, sua regularidade, limpeza e respeétivos cust os. 

§ 17. Comporão o arquivo do Condomínio e nele deverão permanecer: 
~ 

r . 
!' 

(a) Livro de Atas de Assembleias,terais - serãó lavradas atas em livro próp~i~ ou 
1 1 1 ' . : • ' 

em folhas soltas, as quais serão assinadas pelo Presidentk e pelb Secretário. Referido 

livro será aberto, encerrado, enc<}dernado e \rubricado pelo Síndico. A Administradora 

, Geral providenciará qu~ referjdo livr~, cópia desta Convenção e do Regimento Interno 

estejam à disposição dos Condôminos, para consulta, durante a Assembleia Geral; 

-
(b) Livro de Atas de Assembleias Específicas - serão la'vradas atas em livro próprio 

1 

ou em folhas soltas, as qua~s,serão assinadas pelo PresideRte e pelo Secretário. Cada I 

._Subcondomínio terá seu livro, o qual aberto, encerrado, encadernado e rubricado pelo 
r· 

\. 
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respectivo Subsíndico. A Administradora do Subcondomínío Hotel e 

~ CA.t..!PINA 

~~ 
a Administradora 

19
1-VI 

Geral providenciará que referido livro, cópia desta Convenção e do Regimento Interno 

estejam à disposição dos respectivos Condôminos, para consulta, durante a 

Assembleia Específica de seu Subcondomínio; 

(e) Lista de Presença de Assembleias• a ser anexada ao Livro de Atas; 

(d) Livro de Ccorrência - o Síndico, Subsíndicos, a Administradora Geral e a 

Admin istradora do Subcondomínio Hot el, cada qual no âmbito de sua competência, 

somente tomarão conhecimento de pedidos e reclamações de qualquer assuntrº' sobre 

os quais deverão at uar, se feito por escrito diretamente no Livro de Ocorrências ou por 

carta protÕcolada; 

( 

(e) Livros contábeis e registro de empregados; 

(f) Livrei de atas de reuniões do Conselho Fiscal e de comissões que eventualmente 

venham êJ ser constituídas; 

1 
(g) registro de endereço e demais informações dos Condôminos; e, 

(h) outros que a prát ica aconselhar, tais como plantas das insta lações elétricas, 

hidráulic.;s, certificados de garantia, etc. 

1 - -

§ 18. Ao ~egistro de endereço e demais informações dos Condôminos somen'te terão 

acesso às suas informações as Administradoras, o Síndico e os Subsíndicos (no que 

disser resoeito aos Condôminos dos Subcondomínios que administrarem), 
) 

§ 19. É t erminantemente proibido às Administradoras, ao Síndico, aos Subsíndicos e 

aos Conselheiros (caso venham a ter acesso a tais registros) o uso de informações 

constantes do mesmo para fins de interesse pessoal, 'comercial e/ou de terceiros, ou, 

_ ainda, para qualquer tipo Ide uso que não se relacione exclusivamente com a 

I 
LJ., 

fÁ 
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administração ~ondominial não só durante, mas dspecial;,,ente após o término de seus ~~ 
contratos e mancl-atos. 1 

§ 20. A ::iivu!gação de endereço de e-ma!I e número de telefone dos Condôminos a 
' 

terceiros deve ser por eles expressamente autorizada às Administradoras, Síndico e 

Subsíndic~s. 

§ 21. Levando em conta a existência de Subcondomínios, com características próprias, 

fica estabelecido que, apesar de ligados de modo indissociável e permanen.te ao 
l 

Condomí;iio Geral, cada um dos Subcondomínios é totalmente independente em ,-
relação ao:; demais, com a mais ampla autonomia operacional, administrativa, 

funcional e juridica, observadas as diretrizes gerais que são estabelecidas nesta 

Convenção, sendo que farão seus registros fiscais, previdenciários e administrativos de 

forma independente, providenciando, se possível, com a solicitação de inscrições 

separada~ no Cadast ro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNP J. 

§ 22. As receitas, despesas e custos de cada Subcondomínio deverão ser apropriados 

em centros de cJstos específicos, não se comunicando corri as receitas, despesas e 
-. 

custos do,; outros Subcondomínios, devendo ainda a gestão de tais receitas, despesas 

e custos ser controlada ta-nto pelo pertinente Subcondomínlo e pelo Condomínio em si 

de forma que nenhuma receita, despesa ou custo de um Subcondorriínio seja 

suporté!do por Subcondornínio diverso daquele que efetivamente incorreu· na receita, 
-~ 

despesa ou c:usto. 
..._..,. 

-
§ 23. Competirá à Administração Geral zelar pela observância das disposições contida 

nesse artigo podendo a mesma adota\ toda e qualquer medida que julgar necessária 

1~,. para atingir ta l fim, qual seja, no tocante a fiel separação das receitas, despesas e ~ 
- 1 

custos de cada Subcondomínio, sem qualquer interferência entre um Subcondomfnio e 

outro e, no tocante, a preservação da lirguagem arquitetônica, d~corativa e 

paisagística de modo a garantir a harmonia 90 conjunto, sempre com relação tão 

somente élS áreas comuns e áreas comuns de uso exclusivo das unidades autônomas 
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com o todo do Condomínio. 

§ 24. O Condomf"lio terá os órgãos da administração do cÓ~domínio cuja competência 

é aquela confer ida pela legislação em vigor, além dos órgãos administrativos 

específicc:s de cada Subcondomínio a tratarem das matérias cujas repercussões digam 

respeito ao respectivo Subcondomínio, sem prejuízo da representação ativa e passiva 

do condomínio como um todo do Sindico. 

§ 25. Para fins do quanto disposto no parágrafo anterior, acima, o Condomínio Geral e 

os Subcondomínlos terão plena autonomia para r~qú'erer, perante a Receita Federal 

do Brasil, inscrições individualizadas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

sendo certc que, neste sentido, a Administradora, em sendo possível, procurará obter 

uma inscrição para o Condomínio Geral e uma para cada um dos Subcondomínios, 

ainda que, em úh:imo caso, estes necessitem ser inscritos como filiais daquele. 

§ 26. C"dz um dos Subcondomíníos manterá sempre a mais ampla e irrestrita 

indepenoêr,cia financéira e administrativa, de modo que cada um é integralmente 

responsável por essas obrigações. Dentro da premissa ora estabe~ecida, fica ajustado 

que: 

(H Um Subcondomínio jamais responderá por obrigações, dívidas~ 
• 1 : ~·-~ ~t'~;,· 

corr,promissos ou encargos de qualquer natureza, assumidos·' exélusivamente 

p~r out-o(s) Subcondomínlo(s) ou por seus Condôminos, locatários e 

ocuoantes, ainda que referentes a obras e instalações de serviços J benfeitorias 

, incorporadas a outros Subcondomínios e; ,,, 

J 

(ii) diante da independência de cada Subcondomínio em relação aos 

demais, fica estabelecida a autonomia e responsabiliclâde individual de cada 

um na contratação, supervisão e administração de seus respectivos 
1 

empregados e prest adores de serviços de quaisquer natureza, conv~cionando-

t} 
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se a mais absoluta aus~ncia de qualquer responsabilidade, solidária ou 

subsidiária, principal ou acessória, de n9tureza civil, penal, fiscal, trabalhista ou 

previdenci2lria, ou qualquer outra, em relação a eventuais atos, fatos, créditos 

ou débitos de um em relação ao outro, salvo se a contratação se der de forma 

conjunta. Para tanto, sk possível, deverão constar as identificações 

"Subcondominio Comercial'', "Subcondomínio Mall" e "Subcondomínio Hotel" 

no5 cont rat os e ajust es que forem celebrados índividualmente, não obstante a 

sua representação única pelo Síndico. 

Art. 19. Pianos Específicos de Administração - Cada Subcondomínio terá um plano 

específico de administração, conforme abaixo. 

§ 1!?. A elaboração do Plano Específico de Administração do Subcondomínio Hoteleiro 

caberá à 4dminist radora ão Subcondomínio Hotel, com a supervisão do respectivo 

Subsíndico e Conselheiros, devendo estes observar e cumprir as disposições 

estabelecidas no .:ontrato específico que com aquela for firmado. 

§ 22. A elabvração do Plano Específico de Administração do Subcondomínio Comercial 

caberá, obrigatciriamente, à Administradora Geral, com a supervisão do respectivo 

Subsíndic:> e conselheiros. 

§ 3!?. A elaboração do Plano Específico de Administração do Subcond:omínio Mall 

caberá à Administradora Geral, se não for contratada uma Administradora para esse 
1 

Subcondomínio, com a supervisão do respectivo Subsíndico e Conselheiros. .. 

Art. 20 Autoridade Pública - As notificações, intimações, exigências ou 

recomendações dirigidas pelas autoridades púi51icas a qualquer Condômino ou Usuário 

de Unidade Autônoma ou Áreas Comuns Gerais ou de Uso Exclusivo ou de Uso 

Compartilhado serão por estes atendidas e cumpridas por quem deu causa, sob pena 

de sujeitar o infrator às sanções correspondentes. \ 

) l 
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§ 1º. se a exigência da autoridade pública disser respeito a Áreas Comuns Gerais ou 
'--' -

Áreas Comuns de Uso Exclusivo de algum{s) Subcondomínlo(s), a(s) respectiva(s) 
.-

Ad m in istr'adora (s) contratada(s) deverá{ão) promover o at endimento e posterior 
( 

cobrança das despesas daquele(s) Subcondomínio(s) que deu(ram) causa. 

§ 22. A Administradora Ge·ral, se t iver recebido a not ificações, intimações, exigências 

ou recomendações, 1 promoverá a imediata n·otificaçãb da Administradora do 

Subcondomínio Hotel ou do Subcondomlnio Mall, copiando
1 
o respectivo Subsíndico, J 

conforme ú caso, concedendo-lhe prazo razoável para cumprimento da exigência, sob 

pena de, não o f.a_zendo, atender ao exigido e cobrar as respectivas despesas ·daquele 

que deu causa. 

§ 32. As reformas, reparos, instalação ou retirada de máquinas, aparelhos, utensílios e 

equipamentos em qualquer dependência do Condoritínio devem ser previartiente 

autorizados pelo Síndíco ou, no caso de quaisquer dos Subcondomínios, por sua 

Administradorã ou correspondenteJ Subsíndicos,, devendo ser observadas as 

disposições previstas nos §§ 10 e 11 do art. 18, anterior. 

Art. 21. Responsabilidade - O Condomínio j~mais poderá ser responsabilizado por 
..._ 

obrigações, dívidas, o;ompromrssos, multas, ônus ou encj;!rgos assumidos pelos 
r 

CondôminGs ou Usuários, ainda que derivados de obras, instalações, serviços e 
•··• ' . ·:1 

benfeitorias incorporadas ao Condomínio. Da mesma forma, !Jm Subconõcimliiiq) r'lão 

poderá ser responsabilizado por obrigações, dívidas, compromissos, mult as, ônus ou 
• 1 

encargos assumidos pelo outro Subcondomín io, s_alvo se a obri~ação tiver sido 

assumida de forma conjunta pelos respect ivos Subcondomínios. \...,, 

1 

§ 19. O Síndico, os Subsíndicos, a Administradora Gero/' e a Administradorião 

Subcondomínio Hotel não são responsáveis pe_~soalment_e pelas- obrigações contraídas 
I 

em nome do Condçmínio, 1d~sde que tenham agido no exercício regu lar de sua~ 

at ribuições; responderão/ porém, pelo excesso de representaçã"o e/ou pel·os prejuízos 

a que derem causa por dolo ou por culpa. 
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§ 2e. Os Condôminos serão responsabilizados cívil e criminalmente pelos--prejuízos e 
1 1 

danos causados aos outros Condôminos e a terceiros, por atos por ele praticados õu 
' 

por pessoas d'e sua responsabilidade, que possam decorrer de ação ou omissão, em 
\ 

desacordo com o estabelecido nas normas emanadas da Lei, 1desta Convenção, das 

Assembleias e_cia administração do Condomíni.O; arcando, às suas expensas, com as 

despesas decorrentes destes danos ou prejuízos, inclusive os eventualmen;te causados 
1 -

a vizinho.s··õ·u ter-:elros. 

t 
§ 3º. Havendo a necess'dade de reparos nas Unidades Autônomas dec9rrentes de 

problemas construtivos, a Adminístradora responsável comunicará o Condômino para 

que este tome as providências necessárias à execução dos mesmos dentro do prazo de 

15 (quinze) dias contados do recebim~nto da comunicação: correndo as obras por 

conta e risco deste. Na hipót ese de os problemas serem oriundos de Área Comum 

Geral ou Area Comum de Uso Exclusivo de determinado(s) Subcondomín\o(s), a 

responsabilidade e custeio das obras caberá ao Condomínio ou ao(s) respectivo(s) 
1 1 

Subcondornínio(s), conforme o caso. 1 
\ 

§ 42_ Em se tratando de Unídadé Autônoma Hot eleira a comunicação de que trata o 

parágrafo anterior, caberá à Adminístradora do Subcóndbmínio Hotel, ao respectivo 

Condômino ou a,:, seu representante, contratual ou legalmente constituído. 
\ . . 

§ 52. O não atendimento no prazo est ipulado autorizará ao Síndico (ou Subsíndico, se 

for o caso} a proceder aos reparos por conta do Condômino, median~e colei"a de três 

orçamentos, enviando cópia ao mesmo. O réssarcimento far-se-á por cobrança 
...,--· 

imediata, aplicando-se as penalidades previstas em caso de mora. 

-----
Art. 22. Em caso de alienação ou de compromisso de alienação da Unidade Autônoma, - ' 

o Condômino alirante obriga-se a cientificar o Condomínio para que os boletos 

relativos às desp1esas condominiais sejam emitidos em nome do adquirente. Até que 
____,, 

--seja realizado Q. registro da transferência da p~opriedade no registro de imóveis 
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competente, o aiie-ndnte responderá solidariament e com o adquirente pelas despesas' 

condominiais p'erante o Condomínio. 

( 
1 - ~ 

Parágrafo únicõ ~ Não obstante ' o disposto no caput, o adquirente de Unidade 

Autônoma responde pelos débitos do alienante e,m relação ao- Condomínio e 

respectivo Subcondomínio, inclusive multas, de qualque'r nat1,11reza, e juros moratórios. 

) 

I' ' I 

CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Seção 1 

Dos Direitos de Todos os Condôminos 

) 

) 
1 

Art. 23. São direitos de cada Condômino, extensíveis rios termos e límites l~gais aos - '-

Usuários: 

\ \ 
1 ~ 
f 

U:.ar ou disponibi lizar para utilização (como ocorre com_as Unidades Hoteleiras 

e Lojas), gozar e fruir da Unidade Autônoma de acordo com a respectiva destinação, 
1 

desde que não prejudLque a segurança e a solidez da edificação, não cause danos aos 
1 - --

demais Condômincs e não infrinja as normas legais e as disposições desta Convenção e 
1 

seus Anexos, de Regimento Interno e das regulares decisões assembleares e dos 

Regimemos Internos Específicos que integram a presente_!,_eonvenç.ã'ó,1é' ,h~-~a, respeite 
' -

o direito de terceiros, a boa ordem, os bons costumes, a saúde e o bem estar dos 

demais; I 1 

(b) Usar ou disponibilizar para utilização (como ocorre com as Unidades Hoteleíras 

e Lojas), das Áreas Comuns Gerais e das Áreas Comuns de Uso Exclusivo, de acordo 

com as _norm9s e limitações esta~elecidas nesta Convenção e desde que não impeça 

idêntico uso d,õs demais Condôminos, e sobre elas exercer t odos[ os direitos que lhe 

confere a lei e esta Convenção, devendo, também, ser observadas as mesmas 

restrições de que tr-ata o ~u_bitem (a) acima e as rest rições desorrentes do uso 

exclusivo de determinadas áreas comuns dos,Subcondomínios; 
1 

.J 

( 

1 
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A 1 
i 

(e) examinar a qualquer tempo, mediante comunicação com antecedência mínima 

/ de 05 (cinco) dias, os Lívros e documentos Condominiais e pedir esclarecimentos- à-

Administ radora, ao Síndico ou Subsíndico do Subcondomínio no qual sua Unidade 

Autônoma se acha inserida; 
,,.-

(d) utilizar os serviços do Condomínio, desde que não perturbe a sua ordem, nem 

desvie o~ empregados para serviços internos em sua Unidade Autônoma, ressalvadas 
1 ' 

as exceçóes previstas nesta Convenção; ,, 
_( 

(e)~ convocar e comparecer às Assembleias, n'a forma prevista nesta Convenção, e 
I 

nelas discut ir, vot.ir e ser votado, desde que em dia com o pagamento das quotas 
---; 
/ / •/ 

condom_iniais, ordinárias e extraordinárias, bem como penalizações que lhe tenham 

sido impostas; 

.-· 
(f) denunciar à Adminístradora, ao Síndico ou Subsíndico do Subcondomínio no 

qual sua Jnidade Autôn.a.ma se acha inserida! qualquer irregularidade observada; 

(g) dispor de sua Unidade Autônoma, independente da anuência dos demais 

Condôminos; 
I 

' I 

(h) - propor à Administradora, sempre por escrito e com urbanidad~l providências 

que lhe pare_çam adequadas à conservação e defesa do patriniônio comum, bem co.rrio 
1 1 · 

apr~sentar-!he sugestões, queixas e reclamações, na forma prevista em Lei e nesta 

Convençâo: 

(i) aprovar e-m Assembleia Geral, ou em Assembleia Específita, na forma prevista 

neste instrum~nto, a formação de comissões, atribuindo-lhes funções, para implantar, 

gerenciar e/ou fiscalizar normas, procedimentos, obras e tudo o mais que for de 

interesse do Condomínio Geral e/ou do Subcondomínlo; 
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praticar todos os demais atos inerentes a sua quaridade de Condômino; 
1 

(k) ter preservados em face dos demais Condôminos e tercéiros, seus dados 

constantes dos registros aondominiais1 salvo em caso de autorização escrita ou de 

determinaçãsi judicial; 

(1) recorrer das decisões proferidas pelo Síndico do Condomínio Geral e/ou do 

Subsíndico do Subcondomínio sua Unidade Autônoma se acha inserida, por meio da 

interposição de recurso a ser apreciado pela Assembleia Geral ou Assembleia 

Específica, se for o caso, sem prejuízo do direito de recorrer ao Poder Judiciário a 

qualquer t empo; 

r 

{m) realizar modificações e/ou benfeitorias em sua(s) Unidade(s) Autônoma(s), 

desde qde não afetem e/ou prejudiquem de qualquer man_eira a solidez e ·a- segurança 

da edificação na ~uai sua Unidade Autônoma se acha lnse(ida e que respeitem as 

disposições legais pertinentes ~s const ruções e reformas, ao direito de vizinhança e às 
1 

normas corídom:niais. No caso das Unidades Autônomas Hoteleiras as modificações e 

benfeitorias àeverão observar o contra\o celebrado com a Operadora Hoteleira; 

{n) manter em seu poder as chaves e crachás de acesso à.s sua_(s) respectiva(s) 
) ' ... ' ., 

Unidade(s) Autônoma(s) e ao estacionamento, se o caso, ressalvandb;:~e; 'tom relação 

às chaves, as unidades autônomas hoteleiras, cujas regras deverão ser estabelecidas 

pela Ope"'adora Hot eleira; 

{o) usar de forma exclusiva determinadas Áreas de Propriedade Comum que 

eventualmente lhe forem cedidas, locadas oU conferidas em comodato pelo 

Condomínio, na forma dest a Convenção. 

Parágrafo (mico - A renúncia de qualquer Coridômino aos seus direitos, em caso 

algum vaierá como escusa para exonerá-lo de seus encargos e obrigaçõ-es. \ 

\ 

( 

'i (;A 
" , 1 t 

( 
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,.-

Seção li 

Dos Deveres e Vedações Aplicáveis a Todos os Condôminos _., 

\ 
Art. 24. S~o deveres de cada Condômino e, no que couber, de cada Usuário: 

1 
(a) contríbuir com as despesas do Condomínio Geral e de seu Subcondomínio, na 

forma previ~ta nesta Convenção; 

\. 

(b) co11t ribuir para o custeio de obras determinadas em Assembleia, na forma e na 
1 J 

proporção estabelecidas nesta Convenção; / 

(e) guardar decoro e respeito no uso das coisas comuns; 
1 

~ 

(d) permít ír o ingresso do Síndico e/ou do Subs/ndico do(Subcondomínio na qual 

sua Unidade Autônoma se acha inserida e/ou do representante da Administradora 
1 \ ( 

responsável pelo Condomínio Geral ou por seu Subcondomínio, conforme o caso, em 

sua Unidade ~Autônoma, quando isso se torne nec~ssário à inspeção de rotina ou 

real ização de t rabalhos rel~tivos .à estrutura das edificações; sua segurança e solidez, 

ou se 
1

torne indispensável à realização de reparos ou instalações, serviços e t ubulaçõe~ 
l 

nas Unidades Aut ônomas vizinhas; 

(e} utilizar os elevadores para transporte de cargas e mudan.ças, ipenas nos 

horários determinados pela Administradora; 

11 

(f} fazer constar nos contratos de locação ou qualquer outro tipo de cessão de uso 

de Unidades Autônomas, menção às normas previstas nesta Convenção e nos 

Regimentos Internes; 

(g) comunicar imediatamente à Administrador:a a ocom~ncia de moléstia 

contagio~a em suêl Unidade Autõnorna; 

1 
1 
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(h) não usar as respectivas Unidades Autônomas, nem alugá-las ou cedê-las para 

atividades em desacordo com a sua destinação ou que cause incômodo aos demais 

Condômir,os; 

(i) não cuspir ou não lançar quaisquer líquidos ou objetos sobre a via pública, Área 
_/ 

Comum Geral, Área Comum de Uso Exclusivo e/ou Área Comum de Uso 

Compartilhado, bem como em outras Unidades Autônomas; 

U) não decorar as paredes, portas e esquadrias externas com cores ou tonalidade 

diversas das· utilizadas na edificação e/ou contrárias às mesmas estabelecidas pela 

Administradora e/ou pelas Operadoras Hoteleira e Operadora do Pool de Lojas; 

(k) não utilizar os empregados do Condomínio para serviços particulares, salvo nas 

hipóteses expressamente previstas nesta Convenção; 

(1) não manter nas respect ivas Unidades Autônomas, substâncias, instalaçõer ou 

aparelhos que causem perigo à segurança e solidez das edificações condominiais ou 

incômodo aos demais Condômipos e Usuários; 

(m) nêo sobrecarregar a estrutura e as lajes das edific1ções, com peso superior ao 

permitido no projeto_est rutural, tampouco as instalações elétricas e outras, cujos 

limites I estão indicados no Manual do Proprietário ou em projetos:,técnicos, 
\, -'.; J 

consultando sempre a Administradora; 

(n) não violar sob qualquer forma ou pretexto a lei do silêncio, nem usat 

1 instrumentos musicais e quaisquer outros aparelhos em elevado som, que cause 

incômodo aos demais condôminos; 

(o) não ~sar rádios t ransmissores ou receptores, ou, ainda, outros equipamentos 

que causem interferências nos demais aparelhos eletrônicos existentes no 

Empreendimento; /. 
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(p) n~o usar toldos externos, nem colocar ou permitir :que sejam colocados 

letreiros, p1acas e cartazes de publicidade ou quaisquer outros nas fachadas, salvo as 

exceções previstas nesta Convenção; I 
i 

(q) ni=ío colocar lixos e detritos em locais inapropriados para recebê-los, devendo , -
observar as det erminações da Administradora; ( I 

:.../ 

(rl n;:io instalar aparelhos de ar-condicionado fora dos locais destinados a essa 

finalidade, respeitando as especificações técnicas apresentadas pela Administradora; 

(s) arcar com as despesás relativas aõs danos 'que sua Unidade Autô111oma tenha 
1 

causado a outros Condôminos, Usuários ou áreas condominiais, observadas no que diz 
' ) 

respeito ~s unidades hoteleiras o quanto disposto erJ suas Normas Específicas; 

(t) manter atualizado seu cadastro perante o Condqmínio, sendo que no caso dos 

Condômi :1os não residentes no Brasil, estes deverão fornecer também um endereço de 

represent.ante domiciliado no Brasil; 

(u) atender, dentro de sua Unidade I Autônoma, às normas impostas1 pelo 

Condomínio para acolher aos termos e ajustes feitos com concessionár,i~s de serviços t .,- 1 ,_ ,;•~ . .,. 

públicos e demais órgãos da administ ração pública; 

{v) abster-se da instalação e/ou utilização de eqUipamentos que emitam qualquer 
\ 

tipo radiaçã'o, vibração e/ou ondas que possam prejudicar os de-mais Condôminos e/ou 

Usuários; 

(w) 
,, 

/ . 

abster-se da emissão ou do uso de eq41ipamentos- que emitam cheiros que 
1 

causem incômodo aos demais Condôminosí 

(x) não realizar obras que comprometam a seguranç_a da edificação; 

) 

( 

) 
()l 
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l 
) 

( 

(y) não realizar reformas em sua Unidade Autônoma que impliquem modificação da _ 

fachada ;:,u partes estruturais do edifício; 
I ; 

l 

(z) não destinar sua Unidade Autônoma à final idade diversa daquela pre_yista nesta 

Convenç~10. vedando-se a utilização diversa, ainda que de forma t e~porária e( de 

pouca inte'nsidade e não a utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e 

segurança dos Condôminos ou aos bons costumes; 

1 (aa) executar, às expensas próprias, obras e serviço~ em suas Unidade Autônoma, bem 
.../ 

assim reparar, também às suas expensas, eventuais danos que sejam oriundos de sua 
1 

Unidade AutÔJ1oma e que afetem áreas comuns e/ou outras Unidades Autônomas; 

( I" 
\ 

(bb) não instalar, sem o expresso consentimento do Subsíndico do respectivo 
,, 

Subcondomínio,, novas ligações de água/ esgoto, gás, luz, força, telefone ou antena de 

rádio-telefonia, t elegrafia ou tel~visão; 
1 

(cc) não realizar, dentro do Condomínio, transporte horizontal ou vertical de móveis, 

equipamrint os, aparelhos, caixas e objetos de volume considerável em gera_! fora dos 
( 

horários e das condições estabelecidas pela Administradora, _responsável por 

administrar a área na qual sua Unidade Autônoma se acha Inserida; 
1 

1, , . . :.•. • 
, I. ,:_ 

(dd) tratar de formà (espeitosa qualquer empregado, Condômino e representante do 
\ 

Condomhio; '-

{ee) não fumar nas dependências do Condomínio, com excdção 'para as áreas abertas 

especialmente destinadas para tal fim, identificadas por meio de placas específicas de -

sinalização, em conformidade com a legislação aplicável, sendo certo que em caso de 

mudança na legislação apli1ável, caberá à Assembleia Geral Específica de~i1nir as áreas 

em que s~rá permitido fumàr ou n~o; 
' 
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( 
(ff) não int roduzir nas canalizações ou condutores de qualquer natureza, volumes ou 

objetos que possam danificá-los, produzir incêndio e/ou entupimento; 

(gg) acat;.r ~ fazer acatar as decisões da Assembleia, os princíp1os convencionados e a 

ordem~ administrativa, bem como não desviar os empregados da administração do 
1 1 

Condomínio de seus deveres funcionais; 

(hh) responder pela perfeita limpeza dos elevadores, áreas, corredores e outros locais 

por onde- transitarem materiais 
11 

de construção ou entulhos resultantes de obras 

realizada& ern suas Unidades Autônomas, os quais não poderão ser depositados, sem a 
. ( 

anuência da Administradora Geral, ou da Administradora responsável pelo 

Subcondomrnio no qual sua Unidade Autônoma se acha inserida, conforme se verificar, 

a área de incidência do caso, em qualquer área de uso comum, sob pena de o 

Condômino responsável arcar com o pagamento das desA'esas de remoção e 

armazenamento em local adequado, sem prejuízo das sanções previstas nesta 

Convenção; 

(li) não grit ar, co1W-ersar, discutir em voz elevada e, ainda, não pronunciar palavras de 

baíxo calão nc1s dependências do Condomínio, áreas de serviç.~; etc., que 

comprometam o sossego e o bom nome do Empreendimento, com violação de normas 

elementares de boa educação; 

1 

Uj) não obstruir o passeio, entradas, áreas comuns, vest íbulos, corredores, hall, lobby, 

escadas, terraços, elevadores, ainda que em caráter provisório, e não utilizar qualquer 

dessas dependências para fim que não o ge trânsito de veículos e pessoas, salvo se 

autorizado por escrito, pelã Administradora Geral ou pela Administradora responsável 

pelo Subcondomínío no qual sua Unidade Autônoma encontra-se inserida, pelo Síndico 

ou pelo Subs;ndico, conforme se verificar a área de incidência do caso; 
1 

(kk) adotar as providências necessárias para que seus empregados e terceiros 

contratados respeitem com os deveres estabelecidos nesta Convenção; 

V 

) 
( 

( 
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(li) zelar, respeit ar, colaborar, cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à 

eventuais pré-certif icações ambientais existentes no Condomínio Geral, d~vendo cada 

Subcondomínio atentar para o atendimento de certificaç-0es específicas a ele 

relacionadas; conforme Diretrizes constantes no Manual ·do Proprietário e suas 
1 -, ✓ 

eventuah alterações que de t empos em tempos possam ser JntrodJzidas pelos órgãos 

de certific,3ção, o que pressupõe o respe1to às normas que mantenham o 

empreendimento ambient almente responsável,
1 
compromet endo-se, l'.l_ª hipótese de 

cessão, alienação \ ou 1dcação de sua Unid-ade Autônoma, dar ciência, de forma 

expressa, ao fut uro proprietário, locatário ou cessionário para que o mesmo cumpra as 

exigências relat ivas à manutenção da(s) respectiva(s) ce.rtif lcação(s); 

j 

(mm) ob?ervar os limites de uso impostos por lei e por esta Convenção. 

- -
§ 1º. Os itens, insd láções elétricas, hidráulícas, de gás, de ar-condícionado, etc;., bem 

como as carg!ls se encont ram especificados e seu uso regulamentado no Manual do 

Proprietário e as normas específicas de cada Subcondomínio. 

\ 

§ 2!!. O armazenamento, a separação e o en,sacamerito do lixo deverão ser feito de 

. forma seletiva categorizado em lixo reciclável e não reciclável e deverão ser 

depositados Q.OS lugares determinados e especificados para -a coleta seletiva. 

1 
I 

§ 3º. Todo e qualguer relacionamento. e cobrança de taxas condominiais ou de 
1 

quaisquer outros vafores serão sempre efet ivados em nome do . Condômino que 

constar do cadastr.o do Condomínio. 

Art. 25 Cada Subcondornínio, por meio de $Ua Administradora e respectivos 

Subsíndlcos, t erá o direito de definir a possibilidade de permanência de animais em 
) 

suas áreas. Em sendo autorizada a permanência, os parâmetros abaixo deverão ser 

observados, sem prejuízo de outras disposições que venham a ser estabelecidas. 

) ( 
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as seguintes condições: (i) o animal deve ser doméstico e de pequeno porte; (ii ) o 

ar imal 11ão Jode causar qualquer tipo de risco, transtorno, doença ou incômodo aos 

dení✓~ is Condômin0s, emí?r,egados e Usuários do c1ndomínio; (iil) o animal não pode 

causar danos aos Condôminos, Usuários e ao Condomínio; (iv) o animal deve estar 

vacinado, comprovando-se t al fato mediante apresentação da carteira de vacinação do 

animal, sempr~ que sol icitado pela Administ radora. O direito de permanência de um 

determinado animal será sempre emit ido a t ítulo provisório, em razão do disposto no 
1 

parágrafo subsequente. 

§ 22. O proprietário do animal, Condômino ou IJsuário, deverá observar as questões 

que envolvem sua higiene e limpezã'de seus dejetos a fim de que a presença do animal 

_não implique em mau cheiro, sob pena de o proprietário incorrer no pagamento das 

despesas de higienização que se fizere-m necessárias e subordinar-se às disposições 

prevístan 10 parágrafo sul:isequente. 
i 

§ 3 2, Na hipótese de a permanência do animal implicar em mau cheiro, risco de 
-

qualquer Aatureza aos Condôminos, Usuários e empregados condominiai~, o 

proprietário do animal f icará sujeit o à sua imediat a1 retirada do Empreendimento, sem 

embargo dé poder se submeter ao pagamento de multa prevista nesta Convenção. 

Art. 26. A modificação da destinação de qualquer edifício, Subconqoinín).9..;ou unidade ~ 

autónomá dependerá dá aprovação da unanimidade dos condôminos, _ou out ro 
1 

quorum que venha " ser est abelecido por lei. 
I . 

CAPÍTULO VI 

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DO CONDOM INIO GERAL 
( 

Art. 27. As Assembleias Gerais se constituem no órgão soberano 'do Condomínio, com 
--.) 

funções legislativas e de liberativas dos assuntos a ~la relat ivos e/ou submetidos. 

Entret anto, as Assembleias Gerais não poderão t ratar de matérias específicas dos 

Subc.ondpmínios, pois estas são de competência das-·Assembleiasl Gerais Específicas 

( 

6{ 
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dos Subcondomínios, que serão realiza,9-as em consonância com a regra geral 

estabelecida nesse capítulo, exceção feita com relação ao quórum exigido para a 

deliberação de matérias específicas dos Subcondomínios, estabelecido no Capítulo VI I 

infra. 

Art. 28. As disposições constantes desta Convenção e, especialmente dest e Capítulo, 

no que couberem, aplicar-se-ão às Assembleias Gerais Específicas dos 

Subcondomfnios. 

Parágrafo único - As Assembleias Gerais do Condomínio e dos Subcondomín ios 

poderão ser realizadas no mesmo dia. Participarão das Assembleias Gerais do 

Condomínio_. os Subsíndicos, representando seus respectivos Subcondomípios, eleitos 

em de aco..-do com a presente convenção. Fica ainda ajustado que só poderão 

participar e votar nas Assembleias dos Subcondomínios os Condôminos ou seus 

representantes que t iverem Unidades Autônomas deles integrantes e estiverem em 

dia com suas obrigações condominiais, facultada a participação daqueles que tenham 

celebrado acordo para parcelamento de débitos. 

Art. 29. As Assembleias Gerais realizar-se-ão nas dependências do Condomínio ou em 

local diverso ãprovado por Assembleia Geral anterior ou determinado pelo Síndico, 

mediante a apresentação de adequadas justificativas. 

. .. '. 
Art. 30. As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mín'im~ de 08 

(oit o) dias, mediante correspondência enviada por carta registrada ou protocola,da, por 

fax, telegrama e po~ via eletrônica no caso destes com comprovação de 

encaminhamento e de'recebimento, podendo, aínda, ser suplement armente feito por 
1 

edital publicado em jornal da região de localização do Condomínio. 

§ 1º. A convocaçã,,o das Assembleias Gerais deverá conter o local, ~ia e horário em que 

as mesmas se realizarão em primeira convocação e em segunda convocação, bem 

assim o resutno da Ordem do Dia, e será assinada por quem a convocou. 
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§ 22. As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão, excepcionalmente, ser 

convocadas com prazo de 05 (éfuco) dias, quando houver comprovada Llrgência. 

/ ,- · § 32~ Como exceção, ainda que não conste da Ordem do Dia, a Assembleia Geral 

tomará conhecimento de recurso apresentado por Condômino ou pelo Conselho Fiscal 

de decisão proferida pelo Síndico, ou pôr delegação deste, pelo S~bsíndico, pela 

Adminrstradora Geral, ou pela Admin istradora do Subcdndomínio Hotel, desde que o 

recurso seja fórn11Jiad'o pôr escrito, devidamente assinado pelo condômino e recebido, 

com 02 (do is) dias de antecedênçia da realização da Assemble~a. 
_/ 

1 

Art. 31. As Assembieias Gerais serão convocadas pelo Síndico, por qu-alquer Subsíndico 
- 1 

ou pel~ .O.dminist radora Geral, caso o Síndico não o faça, ou, aindà, por \condôminq_s 

que representem, ao menos, ¼ (um quarto) de frações ideais que compõe111 o 
J 

Condomínio. Caso o Síndico, os Subsíndico ou a Administ radora Geral, nas épocas 

próprias ou quando necessário não convoquem Assembleia Geral, o presidente do 

Conselho Fiscal do Condomínio Geral poderá fazê-lo, de1vendo os presentes à 

Assemblera Geral deliberar pela impesição de penalidades'aos omissos, sendo que no 
1 

casQ_do Síndico, ou Subsíndico, poderá ser apmvada sua destituição ou afastamento 

temporário do cargo. 

) 
) § 12. No caso de haver apresentação ; ao Síndico; seu subpt~ut?'. _ legal ou à 

Administraciora Geral, de requerimento fitmado por Condôminos que representem; no - ) 

mínimo,¼ (um quarto) de frações ideais, solicitando a convocação de uma Assembleia 

Geral, deverá a mesma ser convocada pela pessoa destinatária, 
1
sob as penas da Lei e 

desta Convenção, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do 

requeriment o. 

§ 22. A A~semb
1
leia Geral, por sua vez, deverá ser realizada no prazo de até 15 (quinze} 

dias contados da recepção de~u requerimento. Se, a despeito do que acima insere, 

não houvei· a convocação para Assembleia Geral I por aquele que recebeu o 

/ ( 
1 ' 
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requerimento, os próprios requerentes poderão fazê-lo diretamente, fixando n9-
t 1 

Ordem do Dia item prevendo a aplicação de penalidades àqueles que, contrariando a 
--

Lei e a pres~nte Convenção, não convocou 'a Assembleia Geral. 

Art. 32. A convocação pare as Assembleias Gerais Ordinárias serão acompanhadas da 

proposta do-6rçamento relativo ao novo exercício, de cópia dos relatórios e contas e 

de outros documentos que o seu autor entender pertinentes. 

Art. 33. A Assembleia Geral Ordinária se realizará até o fina l de março de cada ano. 

üiberá à Assembleia Geral Ordinária: 

(a) fixar o orçart1ento anual para o exercício social vincendo e a forma de cobrança 
J 

das respectivas despesas de condomínio comuns a todos os condôminos, caso haja 
1 ' 

previsão de despesas relativas ao Condomínio; ,-

\ 

(b) apreciar e delieerar sob,re a prestação de contas e relatório das atividades da 

Administradora, relativam-erite às questões p·ertinentes ao exercício ant erior; 
1 / 

/ 

(e) eleger o Srndico e membros do Conselho Fiscal Geral, quando o caso; 

) 
(d) deliberar sobre a contrat a'ião de auditoria externa par'a fiscalizar e acompanhar 

ª contabilidade do Condomínio, correndo por cont ~ deste 
I 

as .'' dei pesas 

correspondentes.; 

(e) fixar os honoráriJs do Síndico, od Subsíndico, no caso de Assembleia Específica, 

se for o caso; e, 

(f) apreciar quaisquer oütros assuntos de interesse do Condomínio expressos na 

Ordem do Dia. 

1 Ili 
/' 
r 

Art. 34.. Compete à Assembleia Geral Extraordinária prec;ipuamente: 
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deliberar sobre matérias de interesse geral do Condomínio que não sejam de 

competência da Assembleia Geral Ord inária; 

5" (b) decidir, em grau de recurso,• os assuntos que tenham sido del iberados pelo 

Síndico e/ou pela-Administradora Geral, a ela levados a pedido dos interessados; 

(e) df•stítuir e/ou eleger o Síndico e membros de conselho bem como eleger novos 
/ 
1 

ocupantes para o{s) cargo(s) vago(s), nos casos. de morte, renúncia o.u destituição; 
1 

1 

(d) apreciar as demais matérias constantes da Ordem dd Dia; / 

(e) impor multa ao Condômino infrator; e, 
1 ' 

\. 
( 

(f) co,hecer e decidir recurso de Condômino ou do Conselho Fiscal. 

Art. 35. Não será considerada nula ou passível de anulação Assembleia Geral Ordinária 

que- deliberar mat éria precipuamente prevista para ser discutida em Assembleia Geral 

Extraordinária e vice-versa, desde que os itens estejam expressos na Ordem do Dia. 

Art. 36. Por deliberação assemblear regular entendaªse aquela cujo item suje-it o à 

aprovação tenha sido especificado na Ordem do Dia e a aprovação tenha obedecido ao 

respectivo quórum previsto nesta Convenção ou em lei. 

Art. 37. A5 Assembleias Gerais se realizarão em primeira convocação com a presença 

de 51% (cinquent a e um por cento) de frações ideais do Condomínio e, em segunda 

convocação, com qualquer número de presentes, mediando entre ambas o oeríodo de 

meia hora, ressalvado que, para a aprovação das matérias constantes da Ordem do 

Dia, deverão ser observados'os quóruns previstos nesta Convehção e na lei. 

1 1 
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§ 12. Instalada a Assembleia Geral, proceder-se-á: (a) a leitura-do edital de cotwocaçã 
1 

salvo se üS presentes a-renunciarem; (b) a eleição de um1-dos presentes para exercer o 

cargo de Pr~s,dente (que poderá ser Condômino QU não), que nomeará um secretário, 
I -

sendo proibido ao Síndito presidir ou secretariar ·os trabalhos ; e, (e) a discussão e 
1 

votação da Orde~ do Dia, decidindo-se cada matéria, de confqrmidade com o quórum 

previsto 11e:;ta Convenção, 

Art. 38. s,e'rão convocados para participar das Assembleia$ Gerais o Síndico, os 

Subsíndicos, as Administradoras contratadas, e -es Conselheiros do Conselho Fiscal 
i 

Geral. 

§ 12. Os Subsínd1cos de cada Subcondomínio ficam investidos dos necessários poderes 

de representação dos Condôminos que representam, para votarem nas Assembleias 

Gerais do Cond~mínio, dLendo, p~ra tanto, observar e respeitar
1

.as decísõe~ e 
-

orientações que forem tomadas e/ou adotadas rias Assembleias Específicas, que se 
\ 

refiram ao Condomínio Geral. t ( 
1 

§' Zº. No âmbito do Condomínio Geral os votos serão cqmputados, via de yegra, com 
1 

base na fração ideal de cada Subcondomínio, ou, ainda, com base na razão ..... igualit ária 

de 01 (umJ voto por Subcondomínio, considerando a desproporcionalidade das frações 

ideais existent e entre um e out ro, 7specifícamente par~ deliberar sobr!;:': (a) eleição do 

síndíco cio Condomínio Geral; (bt contratação e/ou substituição.,. de empresa 
' - . - ..... 

--...... _, • -:-1. r· 

responsável pelâ manutenção e preservação das áreas comuns; (e) contratação e/ou 
I 

substituição da empresa oper~dora da garagem .. Nesta hipótese, em ·caso de empate, 

a votação contará com a participação dos membros dos Conselhos Fisca!s de ambos os 

SubcondC1rnínios, de modo que a aprovação ocorra por maioria de votos dos presentes 

"em Assemblei_a regularmente con_yocada para essa finalidade. / 
( 
\ 

'-
§ 3!:!. O Síndico e a Administradora Geral dev_~rão envidar seus melhores esforços para 

informar aos Subsíndicos e às Administradoras dos Subçondomínios, com razoável 

antecedê:1cia, a Ordem do Dia que pret endem fazer constar de cada Assembleia Geral 

'\ 
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do Condomínio, acompanhada das informações pertinentes, a fim de que os mesmos ~'1Ç)v,il 

tomem as medidas necessárias para, na medida do possível, realizar a Assembleia 

Específica antes di;! Assembleia Geral do Condomínio. 
' 

§ 42. Desta forma, a Assembleia Geral do Condomínio se realizará com a presença dos 

represent antes de cada Subcondomínio contemplando a tomada dos votos de cada 

condômino de cada Subcondomínio individualmente, levando o Subsíndico de cada 

Subcondomínio a decisão deste à assembleia. A permitir a operacionalização dessa 

disposição, as convocações para tomada dos votos dos condôminos de cada 

Subcondom_ínio deverão ser feitas com antecedência e prazos compatíveis com os 

demais estabelecidos nesta Convenção. 

§ se. Da~ Assembleias Gerais participarão, t ambém, a Administradora do 

Subcondomínio Hotel ou um representante contratado pelos Condôminos integrantes 

do Subcondomínio Hotel. 

§ 6º. Em i;aso de divergência entre as decisões tomadas na Assembleia ~eral de um 

Subcondommio e na Assembleia Geral do Condomínio, prevalecerá ,a-decisão dest a -

última, nos ~ssuntos que sejam de interesse geral. Entretanto, a Assembleia Geral do 

Condomínio. ou de outros Subcondomínios, não poderá, em nenhuma hieótrse, 
t 

suprimir cu alterar direitos dos Condôminos dos Subcondomínios, nem determinar o 

uso, pelos demais Condôminos, 1 de áreas comuns de uso exclusivo de cada 

Subcondomínio, nem atribuir outras despesas a seus condôminos, nem de qualquer 

forma alterar disposições desta Convenção que digam respeito aos Subcondomínios. 

Art. 39. Deverão ser obedecidos conforme a matéria, os quóruns abaixo para as 

deliberações tomadas em Assembleia Geral, sem prejuízo de outros quóruns previstos 

nesta Convenção e na lei: 

(a) assuntos gerais, que não os especiais 
1
elencados nas letras subsequentes; (a.l) 

Implantação de inovações tecnológicas; (a.2) modificação desta Convenção, 

l 1 
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~ ~~~- ~(\ °J 
especificamente para adaptá-la à eventual nova realidade legal; (a.3) mudança de ~ 

1 
cláusulas e condições do contrato de administração do Condomín io, com prévio 

consentimento da Administradora Geral, com parecer do Conselho Fiscal Geral; (a.4) 

alteração do Regimento Interno Geral; (a.5) destit~ição dos membros do Conselho 

Fiscal Geral_ bem assim de outros eventuais membros de conselhos, comissões ou 

órgãos const ituídos - Maioria Simples de votos válidos presentes à Assembleia Geral; -

(b) 
\ / 

co;it ratação de nova administradora geral em caso de término, a que título for, 

do contrato f irmado com a Administradora; (b.1) destituição da Síndico; (b.2) 

alteração çle decisão do Conselho Fiscal Geral - votos válidos que correspondam à 

Maioria Absoluta de presentes à Assembleia Geral; 

(e) modificação 9esta Convenção, inclusive com acréscimo de novas disposições 

que não ~eJam decorrentes de imposição legal; (c.1) aprovação da autorização para 

obtenção de empréstimo; (c.2.) réalização de benfeitorias meramente voluptuárias; 

(c.3) dest ituição da Administradora Geral, sem Justa causa, com a resolução do 

respectivo contrato de administração; (c.4) realização de obras em partes comuns, em 

acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aum~ntar a utilização - votos 

válidos que correspondam a 2/ 3 (dois terços) da universalidade dos Condôminos; 

(d) deliberação sobre a reconstrução,do Empreendimento, ou venda, na hlpqtese 

de destruição deste de forma total ou considerável - 51% (cinquenta e Üm por cento) 

das frações ideais de terreno; 
r 

' ( 

(e) construção de outra edificação no solo comum; (e.11.) alteração do direito de 

propriedade dos Condôminos - unanimidade dos Condôminos do Empreendimento; 

(f ) A modíficação da destinação de qualquer edifício, Subcondomínio ou unidade 

autônoma, ressalvada as disposições previstas nesta Convenção, dependerá da 

aprovação da unanimidade dos condôminos, ou outro quórum que venha a ser 

estabelecido. 

\ 
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§ 12. Fiei E:st abelecido que se a alteração desta Convenção se referir a normas que 
I 

digam respeito exclusivam~nte a um determinado Subcondomínio, o quórum será de 
• . 1 -

2/3. (dois terços) da universalidade dos Condômínos 1do Subcondomínio. 

' \ 1 

§ 2º. Os votos brancos e nulos não serão corrí'putados no calculo das votações por serem 

consideí'çdcis vot os inválidos. Da mesma forma, as manífestações de abstenção de voto 
I -

n·as Assembleias n~o serão consideradas no cálculo das votações e serão consideradas 

como se o Condômino estivesse ausente para a~uela deliberação. 

§ 3º. Parn fins de resolução do cont rato da Administradora Geral, por inadimplemento 

desta e s~m que1 a mora tenha sido pu'rgada, o Síndico, dom a anuência da maioria dos 

Subsíndicos, fica investido dos necessários poderes para realizar tal resoluçijo. 
( 

§ 4º. Fica ressalvado no que respeita à destituição sem justa causa da Admínistradora, 

o direito dçstc;1 de receber eventuais multas e penalidade~ previstas no(s) contrato(s) - . ' 

de administração com-ela firmado(s) . 
1 

\ 
Art. 40. Em cas,t de empate na vota,ção de qualquer matéria caberá ao Presidente da 

Assembleia, se C0ndômino, o direito de proferir o vota de desempate. Se o Presidente 

da Assembleia não for Condômino, caberá a decisão
1 

àquele que for titular da maior 
/ -

fração ideal. 

Art. 41. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro 

próprio ou ern folhas avulsas, mas anexadas posteriormente em livro próprio, a qual 

poderá $er elaborada na forma de sumário dos fatos ocorridos. Poderão ser 
\ 

consignados , quando procedentes, os esclarecimentos, retificações ou adendos 

requeridos por qualqu
1
er QOS presentes na Assembleia, devendo ser oõservado o 

\ 
seguinte: 

r \ 

1 _ _, 

l 
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1 

que, os documentos ou proposta~ submetidos à Assembleia Geral, assim com d)...:)1 
1 

as declarações de voto e/ou votos dissidentes que solicitaram consignação, integrem 

ou acomnanhern a respectiva ata. Caso acompanhem a ata como anexos, tais 

documentos deverão ser numerados seguidament e, autent icados pela mesa e por 

qualquer Condômi_no que o solicitar, e arquivados no Condomínio; e, 
( 

(b) que, a mesa diretora dos trabalhos, a pedido de qualquer das pessoas 

elencada~- no artigo 38, supra, autentique exemplar ou cópia de proposta, 9eclaração 

de voto e. ·ou votos dissidentes, ou protesto apresentado. 

§ 12. Ao cr tério do Presidente da Assembleia Geral, o secretário poderá anotar o 

desenvolvimento dos trabalhos ou gravar em áudio, redigindo ou transcrevendo a 

gravação da ata posteriormente, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias para 

encaminhamento da ata aos Subsfndicos el aos Condôminos, que poderá ser ela~orada 

no formato de súmula. 

§ 22. Em caso de recusa do Presidente e/ou do secretário em •assinar a ata da ... 
Assembleia Geral dentro do prazo de 30 ·(trinta) dias de sua realização, t al atribuição 

poderá ser assumida pelo Síndico ou pelo Presidente do Conselho. 

"' Art. 42. A a·,;a da Assembleia Geral será levada ao registro em Cartó'rio de_Registro de · 

Títulos e Cocumentos. Poderão os presentes à Assembleia Geral deliberar pela 

dispensa desse -registro, devendo essa dispensa constar expressamente da ata que 

será enca•ninhada aos Condôminos. 

§ 1!?. Reterida ata poderá ser impugnada nos 08 (oito) dias subsequentes ao seu 
1 

recebime 1to, mediante documento escrito a ser enviado à Administradora Geral, que 
-

encaminhará a impugnação como recurso, com efeito devolutivo, para a Assembleia 

Geral ime,diatamente subsequente. Não havendo impugnação, a ata será considerada 

automátk a e integralmente aprovada; havendo impugnação, a ata será considerada 

--
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aprovada com ressalvas, até a realização da Assembleía Geral imediatamente 

subsequem:e quando, entãor a impugnação será julgada. 
\ 

-§ 22. (],uandJ a at9 refletir alteração ou acréscimo de dispositivo constante nesta 
1 

Convençãc será averbada no Cartório de Registro de Imóveis competente. 

Art. 43. As deliberações das Assembleias Gerais- obrigam a todos os Condôminos, 

independent=merte de seu comparecimento ou de seu voto, bem assim os Usuários e r 

as Administradoras contratadas, desde que, no caso destas, não viole seus direitos 
1 ' 

estabelecidos em contrato que cem ela foi firmado ou nesta Convenção. Caberá ao 

Síndico e/ou a Administradora Geral executar(em) e fazer(em) cumprir as deliberações 

das Asserrbleias Gerais. 

Art. 44. As despesas com a convocação ·e realização das Assembleias Gerais serão 

levadas a débito do Condomínio, salvo quando convocadas pelo Subsíndico de um

Subcondominio específico, inclusive para apreciação de recurso por ele interposto, 
~ 1 

, 

quando, então, serão custeadas por este, caso o recurso seja desprovido; se provido, o 

valor ser-lhe-á pelo Condomínio devolvido devidamente corrigido. 

Art. 45. A Administradora Geral deverá comparecer a to'das as Assembleias Gerais, a 

fim de pr~star contas de suas atividades, esclarecer eventuais dúvidas que surjam com 
. ' 

relação ao orç2mento que elaborar prestar os necessários esclareci~er-itos aos 

Condôminos, além de realizar a secretaria dos trabalhos, caso solicitado pelo 

Presídente da Assembleia. O disposto no presente artigo se aplica em relaçã~ às 

Assembleias Especificas dos Subcondomínios. ,. 
/ 

Art. 46 . .\plicam às Assembleias Gerais, no que couberem, as disposições relativas às 

AssembleíêS Específicas. 

CAPÍTULO VII 

DAS ASSEMBLEIAS ESPECÍFICAS 
'I 

cJ 
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Art. 47. As Assembleias Específicas dos Subcondomínios deverão, preferencialmente, 

" ocorrer ê!ntes das Assembieias Gerais e são soberanas para tratar dos assuntos 

específicos de cada Subcondomínio. 

Parágrafo único - Poderão ser realizadas Assembleias Específicas entre dois 
1 

Subc9ndomínios1 par-a tratar de interesses que-~hes sejam comuns. 

) ' 

Art. 48. 5ó poderão participar e votar nas Assembleias Específicas os respectivos 

Condôminos ou seus representantes, e desde que estejam em dia com suas obrigações 
1 , 

condominiais. / 

Art. 49. As As.sembleias Específicas serão convocadas pelo Subsíndico, pela 
1 

Administradora contratada (no caso dos Subcondomln~os Hotel e Mall), caso o 
1 

Subsíndlco não o faça, qu, ainda; por Condôminos que representem, ao menos, ¼ (um 

quarto) de frações ideais que compõem o Subcondomínio. Caso o Subsíndico, ou uma 

Admlnistrado~a específica; nas épocas próprias ou quahdo necessário, não convoquem 

Assemble.a Específica, o presidente do Conselho Fiscal Específico poderá fazê-lo, 

devendo os p~esentes à Assembl~ia deliberar pela imposição de- penalidades aos 
~. -\ , ( 

omissos, sendo que no caso do S,ubsíndico poderá ser aprovada sua çlestitu ição ou 

afastamento temporário do C)lrgo. 

\ ./ 

Parágrafo único. No caso de haver apresent ação de solicit ação para cónvocação de 
' 

uma Assembleia Específica por Condôminos que representem, ao menos, ¼ (um 

quar o) de fr~çc~s ideais que compõem o 
1

Subcondomínio, deverá ·a mesma ser 

) convocada pela pessoa destinatária, sob as penas da leí e desta Convenção dentro do 

prazo de 05 .~~tRco) dias contados do recebimento do requerimento e realizada nos 15 
/ 

(quinze) S:Jbsequentes à convocação. Se a ·despeito do que acima insere, não-houver a 

.: A bl . / 1 · '~ b · ' · convocaççJo para ssem eia por aque e que rece eu o requerimento, os pro.pnos _ 

requerentes poderão fazê-lo diretamente, fixando na ordem do dia Item prevendo a 

( ( -
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aplicação de penalidades aqueles que, contrariando a lei e a presente Convençao, nao a 

convocaram a Assernbleia. 

Art. 50. ,;\ s Assembleias Específicas se realizarão em primeira convocação com a 

presença de 51% (cinquenta e um por cento) de frações ideais do Subcondomfnio e, 

em segunda convocação, com qualquer número de presentes, mediando entre ambas 

o período de meia hora, ressalvando que para a aprovação das matérias constantes da 
'--

Ordem de• Dia deverão ser observados os quóruns previstos nesta Convenção e na lei. 

-Art. 51. A P-1ssembleia Específica Ordinária se reali~ará at é o final de março de cada 

ano, exceto no caso do Subcondomínio Hotel, conforme estabelecem as suas Normas 

Específicês (Anexo 1). Caberá à Assembleia Específica Ordinária: 

-
(a) di!,CLitir e votar o orçamento das despesas pJra o ano seguinte; 

(b} discutir e vot ar o relatório e as contas do ano findo; 

(e} eleger o Subsíndico e membros do Conselho Fiscal, quando o caso; 

(d) 1 deliberar sobre a contratação de auditoria externa para fiscalizar e1acompanhar 

a contabi lidade do Subcondomínio, correndo por conta deste as despesas 

correspondantes. Os trabalhos de auditoria posJerão ter caráter . eventual ou 
. { i 

permanente; 

(e) fixar os h:>norários do Subsíndico, se for o caso; e, 

( 

(f) aprecia r quaisquer outros assuntos de interesse do Subcondomínio expressos 

na Ordem do Dia. 

Art. 52. Compete à Assembleia Específica Extraordinária precipuamente: 
\ 

r 

l 

r--

) 
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\ 

{a) deliberar sobre matérias de interesse geral do Subcondomínio que não sejam 

de competência da Ass~mbleia Específica Ordinária; 
) 

-, 
(b) decidir, em grau de recurso, os assuntos que tenham sido deliberad(s P,elo 

Subsíndic.o, pela Administ radora e/ou pela Administradora do Subaondomínio Hotel, 
1.. 

conforme o casb, a ela levados a pedido dos interessados; 

(e) destituir :> Subsíndico e membros de Conselho Fiscal Específico, nos casos de 

morte, r~núncia ou destituição, bem como eleger nov_g_(s) ocupahte(s) para o(s) 

cargo(s) vagais); 

{d) apreciar as demais matérias constantes da Ordem do Dia; 
----.... 

(e) impor multa ao Condômino infrator; e, 

) 
(f) conhecer e decidir recurso de Condômino ou do Conselho Fiscal Específico. 

1 1 

-
§ 12. É lícit o ao Condômino se fazer representar nas Assembleias Específicas por 

procurad ::>r investido. de poderes especiais outorgados por instrumento regular de 

mandato, Condômino ou não. 

§ 22. O Pre5idente da Assembleia Específica, em havendo relevan~es indícios de falta 
- ~ , 

de autenticidade de assinatura do instrumen~o de mandato, poderá ·exigir o 

reconhecimento de firma em determinada procuração. Em ocorrendo tal situação, o 
/ 

voto do Condômino representado será tomado em separado e apenas computado se o 

instrumento de mandato for apresentado à Administradora dentro do prazo de 07 

(sete) dias contados da data de realização da Assembleia Específica . 

§ 39 • A Administ radora deverá providenciar para que os presentes firmem a Lista de 

Registro de Presenças (o.u "Lista de P~esenças"), indicando o nome ª~º número da 

Unidade ~utônoma para fi ns de demonstração de presença_e verificação do quórum, 
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podendo referida list:a ser assinada, ao final, pelo Presidente da Assembleia Específica, 
1 • ,. 

'-

ou alternativamente ser consignada em ata tal presença, ou, ainda, ser anexada e 

registrada junt amente com a respect iva ata,. li 
h 

1 

§ 4º. Se um:3 Unidade Autônoma pertencer a mais de uma pessoa será escolhido entre 

seus proprietários ::iu titulares de direitos aquisitivos; aquele que os representará na 

lAssemblela Específica, mediante mandato. 

Art. 53. Os Condôminos, quando da inst alação da Assembleia Específica elegerão o 

Presidente, que poderá ser Condômín
1

o ou não, cabendo a secretaria dos trabalhos a 
1 

uma pes~oíl indicada pela Administradora. É proibido ao· Síndico e _ao Subsíndico 
1 1 

p residirem ou secrl:'tariarem ,os trabalhos da Assembleia Específica. 

§ 12. Caberá ao Presidente da Assembleia Específica: .,. 

(a) examinar a lista de regist ro de presença e verificar os requisitos necessários à 

i~sta laçãc, da\ eunião; 

1 

(b) examinar as procurações apresentadas, admitindo, oul não, o respectivo 

mandatário_ com recurso éios interessados à própria Assembleia Específica; enquanto 
) 

não deliberado a respeito, o voto correspondent e será tomado em apartado; examinar 
f \ 

e aceitar as declarações de voto; 
\_ 1 

\ 

(e) dírig;r os trabalhos, det erminando os atos que devem ser praticados pelo 
' . 

secretátío, colocando os assuntos em debate e votação, aceitando, o-u n·ão, propostas 
~ ! \ 

apresent adas, p-ôdendo, até mesmo, inve~er a ordem do dia; 

r 1 

(d) dc:r a palavra aos .Condômtnos que a pedirem, ooservada a ordem de inscrição; 

(e) decidir sobre a pertinência de comunicações, indicações e .requerimentos; 

1 1 
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'ô e 

- ' r ~e,,- 0' '>} 
interrom;:,er º( orador, quando terminado o seu tempo ou quando se' desviar do !ia,~' (f) 

assunto, infringindo qualquer disposição de lei, da Convenção ou dos Regimentos 

, lnternq_s, ou fa ltar com a consideração e respeito devidos aos pfesentes à Assembleia 

Específica, cassando-lhe a palavra; em caso de desobediência ou reincidência, solicitar 

sua retirada do recinto onde estiver sendo realizada a Assembleia Específica; 

(g) resolver as questões de ordem; 
r 

\ 

) 

f 

(~) er1caminhar as votações, ãpurando-as, com o auxílio do secretário, e anunciar-

lhes o resultado; 

1 (i) proferir voto de desempate, nas votações realizadas nas Assembleias 

Específicas, exceto se não fç,f Condómino; 

( 

U) suspender, a reunião, em face do adiantado da hora, ou se houver necessidade 

de coligir elementos ou completar informa~ões; du se os trabQlhos estiverem 
\ 

t umultuarj os, ou,I ainda,- par'a obter declarações de votos, podendo transferi-la para 

outro dia e/ou loca! mais apropriado; 

\ 

(k) encerrar a lista de Registro de Presénça, se assim desejar, e obrigatoriamente 

assinar a ata da Assembleia Específica, sob pena de tal _atribuição ser assumida pelo 
1 

Subsíndico ou ao Presidente do Conselho do Conselho Fiscal Específico do 

Subcondomínio 110 qual a Assembleia Específica seja realizada. , • 1, . , , ( ) 

§ 22. Ao critério do Presidente, com base na razoabilídade e no bom senso, este 
' ' 

poderá lim;tar o tempo de cada participante da Assembleia Espedfita bem como 

limitar o direit o à palavra para número razoável de participantes sobre o mesmq 

assunto, 

/ 

_/ 
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§ 32. Nas Assembleias Esp€cíficas as intervenções dos Condomínios devem ser feita 

com urbanidade e ficam condicionadas ao prévio consentimento do orador. Os 

Condôminos dever~o envidar seus melhores esforços para evit ar discussão paralela. 

§ 42, Ocor~idas quaisquer das hipóteses indicadas na let ra U), do §12 deste artigo os 

Coi:,dôminos deverão ser novamente convocados para a Assembleia de Continuação. O 

Presidente da Assembleia Específica determinará ao secretário a lavratura da parte 

íealizada, ressaltancol que as deliberações já tomadas não poderão ser alteradas na 
1 

Assembleia ae Continuação, cujas deliberações também serão lavradas em at a. 

§ 5g_ O Pre.,idente da Assembleia Específica poderá solicitar que os presentes, se 

necessáric, comprovem a sua qualidade de Condômino e/ou de ,representante de 

Condômino, mediante apresentação de documentõ hábil. --
Art. 54. Nas deliberações das Assembleias Específicas a cada Condômino 

corresponde-rá direito a lm voto. 

Art. 55. O :ondômino em atraso no pagamento de despesas condominiais ou de 

multas terá suspenso seu direito de participar e votar em qualquer Assembleia 

Específica. salvo naquelas especifica.das na Lei e nesta Convenção que estabele~am 

quórum oe unanimidade. 

Parágrafo único - O direito à participação na Assembleia Esp-e.cífica e ao voto nas 

matérias ccnstarites da Ordem do Dia será reconhecido ao Condômino que quítar as 

suas obrigações c1té o momento da instalação da Assembleia Específica, devendo o 
1 

Condômino, para tanto, apresentar o comprovante de pagamento. 

Art. 56. Deverão se.!_ obedecidos conforme a matéria, os quóruns abaixo __ para as 

deliberações tomadas em Assembleia Específica, sem prejuízo de outros quóruns 

previstos nesta Convenção e na Lei: 
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(a) assuntos gerais que não os especiais elencados nas letras subsequentes; (a.1) · 

implantação _de inovaçõ·es t ecn~lógicas-; (a.2) mudança de cláusu1as e 

condições do contrato de exploração das vag~as de garagem, com prévio 
1 

consentimento do explorador das vagas, com parecer do Conselho Fiscal 

Específ ico; (a.3) alterações, que não decorram de simples atualização de 

lavout, realizadas pela Opera-dora Hoteleira, do local de colocaçã·o de letreiros, 

placas de id1entificação ou outros elementos que identifiquem sua marca (a.4) 
í 

alteração do Regimento Interno do Subcondomínio; (a.5) destituição dos 

mt:mbros do Conselho Fiscal Específico, bem assim de outros eventuàis ( 
" 

membros dEf conselhos, 
1
comissões ou órgãos c~nstituídos - Maioria Simples de 

votos válidos por Unidade Autônoma, do respectivo Subcondomfnio, cujo 
. -........ __ 

Ccndômino se faça presente oul representado na, ou tenha encaminhado 
_,.,_ 

declaração de voto pa'ra a Assembleia Específica; 
\ 

(b) contratação de nova administra
1

dora em caÍ o de término, a que título for, do 
1 .,,.... 

coiltrato firmado com a Administradora; (b.1} contratação de nova empresa 

explçirç1dora da área de estacionamento em caso de término, a que título for, 

do cont rato firmad(il; (b.2) dest ituição do Subsíndico; (b.3} alteração de de~isão 

do Conselho Fiscal Específico M Maioria Absoluta de ~atos válidos por Unidade 

Autônoma, cujo Condômino se faça presente- ou representado na, ou tenha 

encaminhado declaração de voto para a Assembleia Específita. (rq'l:!t;a~e mais 

um); 
li .. __. 

rr, 

\ 1 

(e) realização de benfeitorias meramente voluptuárias no Subcondomínio; (c.1} 
r 

modificação total ou parcial das disposições que tratam/ dos serviços 
1 

~isponibilizados no âmbito do Condomínio; (c.2) destit,uição da Administradora, 

sem justa causa, com ~ resolução do res1iectivo contrato de administração; 
\ 

(c.3) realizaçãp' de obras em partes comuns, em acréscimo às já e~ísfentes, a 

fir.i de lhes facilitar ou aumentar'a .utilização - votos válidos que correspondam 

" a 2/3 (do(s terços) dos Condôminos do Subcondomínio; 

L 
,r 

\ 
\ 
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(d) de~tituição da Operadora de Garagem, sem que aquela esteja inadimplente 

(ser, lusta càusa) - 2/3- (dois terços) de votos válidos de Condôminos do 

Subcondomínio. 

§ 12. Fica ressalvado no que respeita à destituição sem j usta causa da Operadora de 

Garagem, o direito desta de receber eventuais multas e penalidades previstas nos 

contratos específicos firmados com ela. 

§ 22. Na 'lipótese de destituição do Subsínd1co, a respectiva prestação de contas 

deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias que sucederem a tal evento, salvo se outro 

prazo for estabelecido no contrato de administração firmado. 

§ 32. Os votes brancos e nulos não serão computados no cálculo das votações por serem 

considerados votos inválidosª Da mesma forma, as manifestações de abstenção de voto 

nas Assembl~ias não serão cónsideradas no cálculo das votãções e serão consideradas 

como se o cc-ndômino estivesse ausente para aquela deliberação. 

Art. 57. Os Condôminos poderão manifestar seu voto por meio de declaração de voto 

escrita. 

§ 12. As deciarações de voto deverão s,er encaminhadas à Admin istradora, por carta ou 

telegrama com aviso de recebimento, ou mediante protocolo, ou1 aind,a1 111,~diante fax 

ou e-mai l, no caso desses últimos, com confirmação feita diretamente junto ao 

representante da Administradora, indicado para o Condomínio Geral ou· para o 

Subcondomínio, ou pelo Subsfndico. No caso do Subcondomínio Hotel deverão ser 

observadas as disposições constantes das Normâs Específicas (Anexo 1). 

§ 22 • - Em caso de suspensão de determinada Assembleia Específica, os presentes à 

mesma poderão deliberar no sentido de que, dependendo da relevância da matéria, os 

ausentes possam manifestar seu voto na sessão de continuação por meio de emissão 

de declaração de voto escrita. 
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§ 32_ Só será admitida declaração de voto recebida antes do início das deliberações 

' que lhes ;ão objeto. / 11 
1 

;' 

Art. 58, Em caso de empate na votação de qualquer mat éria caberá ao Presidente d? 

Assembleia Específica o direito de proferir o voto de desempate, exceto se não for 
r ' 

Condômi,o. quando, ,então, o desempate caberá àquele que t iver a maior fração ideal 

de t erreno. 

Art. 59. Dos t rabalhos e deliberações da Assembleia Específica será\ lavrada ata em 

livro próprio ou em folha_s qVulsas, mas anexadas pósteriormente em livro pfóprio, a 

qual poderá ser elaborada na forma de sumário dos fatos ocorridos. Poderão ser 

inscritos, quando procedentes, os esclarecimentos, retificações ou adendos requeridos 

por qualqu1r dos Condôminos que estiveram presentes na Assembleia Específica, 
\ ( 

devendo ser observado o seguinte: 1 

(a) que o,; cocumentos o,u propostas submetidos à Assembleia Específica, assim como 
1 

as declarações de voto e/ou votos dissidentes que solicitaram consignação, integrem 
1 -

ou acompanhem a respectiva at a. Caso acompanhem a ata como anexos, t ais 

documento5 deverão SE;r numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por 

qualquer Cc..ndômino que o solicitar, e arquivados no Condomínio;~. 
. - ) • • 1 

1 1 

(b) que a mesa diretora dos t rabalhos, a pedido do éondômino Interessado, 

autentiql e exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto e/ou votos dissidentes, 

ou protesto apresentado. 

í 
.,,.-" 

Parágrafo único - A critério do Presidente da Assembleia Específica, o secretário 

poderá a'lotar o desenvolvimento dos trabalhos ou t ranscrever a respectiva gravação, 
( 

em caso de Assembleia Específica gravada, redigindo a ata post eriormente, de forma 
l 

sintética, mas dentrb do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido nesta Con'{enção para 

encaminhamentd da ata aos Condôminos. 

i CÁ 
Av Brasil, nº 275tt81 - Guanabara -Cep 13.023-1:!7~: F9ne: 11~) ~2~1.:~121 -Campinas-SP • e-maíl: cartfrat@dglnet.com.br 

1 • , 

-t/ 7 

(Y') 

-r-1 
-r-1 
cn 
(D 
r-,;: 

~ 
1 

"1' r---. 
N 
C"') 
T"" ...... 

..À" --:::l = === 
'"ª ;a ~-§:::::3 ~, 
ij~ 
~E 
,l-= 
,t~ ~-
=ia -= -323



J 

TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS 
grJ<aterno <Íe,.,;ífe/o-Almacla c'Jú.111or

OFICIAL 

Art. 60. Das decisões tomadas na Assembleia Específica será lavrada Ata, com resumo 

dos fatos ocorridos na mesma devendo conter, preferencia lmente, o número de 

Conqôminos presentes e representados e o número de votos contra ou a favor de 

qualquer áas propostas apresentadas na Assembleia Específica. Poderão ser inscritos, 

quando procedentes, os esclarecimentos, retificações ou adendos requeridos por 

qualquer oo~ Condôminos que estiveram presentes na Assembleia Específica anterior. 

A Ata será assinada pelo presidente e pelo secretário da Assembleia Específica e pelos 

Condôminos que manifestarem o seu interesse em também firmá-la. 

Parágrafo único - Em caso de recusa do President e e/ou do secretário em assinar a ata 

da Assembleia Específica dentro do prazo de 30 (trinta) dias da realização da 

Assembleia Específica, t al atribuição poderá ser assumida pelo Síndico ou pelo 

Presidente do Conselho. 

Art. 61. A ata da Assembleia Específica será levada ao registro em Cartório de Registro 

de Tít ulos e Documentos. 

Art. 62. Poderão os presentes à Assembleia Específica deliberar pela dispensª desse 

regist ro, devendo e~sa dispensa constar e-xpressamente da ata que será encaminhada 

aos Condôminos. 

,... 

Parágrafo único - Quando a àta refletir alteração ou acréscimo de dispositivo 

constante nesta Convenção seriá feita a respect iva averbação no ca'rtório ide Regist ro 

de Imóveis competente. 

Art. 63. As deliberações das Assembleias Específicas obrigam a todos os Condôminos 

do Subcondomínio, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, b~m 

como os Usuários e a Administradora responsável pela administração do respectivo 

Subcondomínio,- desde que, no caso desta, não fira seus direitos estabelecidos no 

çontrato que com ela foi firmado ou nesta Convenção. Caberá ao Síndico, ao 

( 
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Subsíndico respectivo e/ou as Adminltradoras, confo.rme o 

cumprir as deliberações das Assembleias Específicas. 
) 

I 

caso, executar e fazer 

J 
Art. 64. As Administradoras, em até 30 (trlnt9 ) dias subsequentes à Assembleia 

Específica do Subcondomínio que administ ram, enviarão, por carta registrada ou 

protocolada, cópia da Ata a todos os Condôminos. Referida ata poderá ser impugnada 

nos 08 (oito) dias subsequentes ao seu recebimento, mediante ,documento escrito a 

ser encaminhad9 à respectiva Administradora, que, por sua vez, enca,mlnhará a , 

impugnação como 'recurso, com efeito devolutivo, para a Ass~mbleia Específica 
1 

imediatamente subsequente. Não havendo impugnação, _a ata será considerada 

aut omátk:a e integralmente -aprovada; havendo impugnação, a ata será considerada 

aprovada com ressalvas até a realização da Assembleia Específica imediatamente 
1 

subsequente. No caso do Subcoridomínio Hotel deverão ser observadas as disposições 

constantes das Normas Específicas (Anexo 1). 

Art. 65. As despeias com a convocação e realização das Assembleias Específicas serão 

levadas a débito do respectivo Subçondomínio, salvo quando convocadas por 

Condômino para -apreciação de recurso deste, quando, então, serão custeadas por 

este, caso o recurso seja desprovido; se provido, o valor ser-lhe-á pelo Subcondomínlo 

devolvido devidamente corrigidÕ. 

Art. 66. l\s Admin istradoras devér ão comparecer a todas as Assembleia&, Específicas .. 
dos Subcondomínios que administram, a 1fim de prest ar contas de suas atividades, 

esclarecer eventuais dúvidas que surjam com relação ao orça~ento que ,elaborar e, 

enfim, prestar os necessários esclarecimentos aos Condôminos. 

Art. 67. Se por qualquer motivo, a Assembleia Específica não se reunir quando 

necessário, o juiz ~~cidirá sobre o assunto que nela seria deliberado, a requerimento 
l 

de qualquer Condômino. 

1 ) 

CAPÍTULO VIII 

j 
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DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 

Seção 1 

Da Administração Geral 

Art. 68. O Condomínio será representado por um Síndico, pessoa física ou jurídica, 

Condômino ou não, salvo quando aplicado o disposto nos parágrafos 12 e 2º do art. 

1.348 do Código Civi!, bem como será administrado e gerido pela Administradora ou 

pelo Síndirn, conforme atribuições estabelecidas nesta Convenção e no contrato de 

administração firmado com a Administradora. 

Parágrafo único ~ As disposições constantes desta Convenção relacionadas ao Síndico, 

no que coubererr., aplicar-se-ão aos Subsíndicos dos Subcondomínios, ainda que não 

mencionado expressamente. Com relação à representação do Condomínio em 

assuntos exclusivamente inerentes e 8e interesse dos Subcondomínios, ficam élesde 
1 

logo os Subsíndicos investidos dos necessários poderes, independente de posterior 

aprovaçãc- da Assembleia Geral, da mesma forma que os Subsíndicos, dentro de seu 

Subcondomínio, ficam investidos das atribuições inerentes ao Síndico, nos termos 

desta Convenção. 

1 1 

Seção li 

Do Síndico 

r, .. I 
.. ' 

Art. 69. O Síndico será eleito em Assembleia Geral, com mandato com prazo de 02 

(dois) anos, podendo ser reeleito, o me-s-mo se aplicando aos Subsíndlcos e os 
1 

membros do Conselho Fiscal, observando-se o disposto no parágrafo 1º, abaixo. 

1 -

§ 12. Para a eleição do Síndico, cada Subcondomínio indicará uma pessoa que poderá 

ser o próprio Subsíndido eleito. 

J 

Av Brasil, nº 275/281 - Guanabara· Cep 13.023-075-.: fo.ne: (1.~ 3~31-f121 -Campinas-SP. e-maíl: cartfrat@dglnet.com.br 

) 

( 

o 
-r-i 
"l"'""'I 
O") 
(D ,.._ 

326



TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS 
f!7l'(ltemo <le,J./e/o d lm<ula-ffemlor· 

OFICIAL 

§ 2 12 . o Síndico, por este instrumento, nos termos e para os fins previstos 
J 

Convenção, transfere suas funções administrativo~operacionais à Administradora. 

nes 

§ 3º. É proibido. ao Síndico : (a) interferir diretamente na rot/na administrativa e 

operacion :il desenv:ilvida pelos Subsíndicos, salvo se as omissões ou atos por eles 

praticado~ c::1usarem dano ao Condomínio ou a um determinado Subcondomínio; (b) 

desenvolver atividades comerciais ou de seu interesse pessoal para o 

Empreenc irr ento, :Salvo se houver autorização dos Condôminos, aprovada em 

Assem_bleia Gera'., e a concordância da Administradora Geral e da Administradora 

contratada para ê.dministrar o Subcondomínio no qual ·a atividade for desenvolvida. As 

disposíçõe•s constantes deste subitem são extensivas aos Subsíndicos1 aos membros de 

Conselho ;isc2I e de outros órgãos exist~ntes no Condomínio. 

§ 4º. O Síndico será responsável pela administração do Condomínio Geral nas questões 

que por sua nat ureza, por esta convenção, ou por cçntrato não caibam à 

Administnd:ira Ge·al e às Administradoras Específicas ou, ainda, aos respectivos 

Subsíndicos. 

§ 5!!. São .r.unções do Síndico, desenvolvidas com recursos condominiais: 

(a) rerJresentar ativa e passivamente o Condomíiío, em juízo ou fora dele, e 

praticar e1tos de defesa dos' -interesses comuns, nos limites das atribuições legais e 

desta Co=1v(;nção, salvo nas hipóteses do art. 1.348, §§ 1 º e 2 .. , do,. Çódi,go Civil e 

naquelas previstªs nesta Convenção, podendo, para tal fim, constituir advogado, 

outorgando-lhe os poderes da cláusu la ad judicia e outros que se fizerem n~cessários; 

(b) prat'car atos administrativos se, e quando previstos nesta Convenção, agindo 

sempre em harmonia com os interesses gerais do Condomínio; 

(e) fü.calizar as atividades das Administradoras contratadas e da Operadora de 

Garagem. 
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(d) defender os interesses condominiais, cumprindo e fazendo cumprir a 
1 

Convenção, bem como as regulares deliberações tomadas em Assembleia; 

(e) revisar o orçamento anual elabo~ado pela Administradora relativo ao Ano Civil ( 

subsequente, iniciando-se em 12 de janeiro de cada ano e encerrando-se no dia 31 de 

dezembro do mesmo ano; 

(f} sul:.-meter à aprovação do Conselho Fiscal Geral as despesas extra

orçamentárias necessárias diante de situações que envolvam risco de vida, exigências 
1 

legais e manutenção da solidez e seg~ança da edificação, salvo se emergenciais; 

(g) receber e dar quitação em nome do Condomínio, quando não tiver transferido 

tal atribuição a terceiros; 

(h) abrir, manter e movimentar a conta corrente condominial em estabelecimento 

bancário~ emitindo e endossando cheques, depositando importâncias recebidas em 

pagamento, etc., e aplicando respectivos valores, inclusive parcelas referentes ao 

fundo de reserva, em instituição financeira, cabendo as atividades aqui relacionadas, 

no que se referir aos Subcondomínios, aos respectivos Subsíndicos ou, no caso do 

Subcondomínio Hotel, à sua Administradora, salvo se de forma diferente estiver 

estipulado no contrato que com ela for firmado; ( 

(i) verificar a contratação e efetivação de seguros que serão contratados pela 

Admin istradora, em nome do Condomínio, inclusive contra riscos de incêndio e de 
•I 

responsabilidade civil contra terceiros, bem como aqueles .;ijustados no contrato com 1 
\ 

Administradora. Na respectiva apólice, quando for o caso, deverá constar previsão da 

reconstrução do prédio, na hipótese de destruição total ou parcial; 

O) quando não previsto no contrato de administração como atribuição da 

Administradora, determinar a execução de obras e serviços autorizados pelo Conselho 

()( 
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Fiscal, quando inadiáveis, ou pela Assembleia Ger-al nos casos genéricos, tanto nas 

áreas e coisas-comuns, quanto nas próprias unidades autônomas, mediante prévio 
1 ~ 

ajuste com a Administradora; ,,. 
\ 

(k) realizar ou determinar a'admissão e demissão de empregados do Condomínio, 
/ 

pela Administ radora, inclusive pessoal d.e nível gerencial,, procedendo ao1 respectivo 

registro; 

-1 
...... 1 

(1) fiscalizar a manuter-ição dos registros e documentos necessários à 

administração do Condomínio, que deverão ser, obrigatoriamente, transferidos ao's 

seus sucessores; 

(m) providenciar, quando n~cessário, termos de abertura e encerramento de livros 

condominíais que, com os demais documentos, deverão ser guardados durante o 

prazo legal, seja para verificação contábil, seja para f iscalização em geral; 
; 

r 

(n) convocar ou f iscalizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e/ou 

Extraordinária, bem como reunião de Conselho Fiscal e de outros órgãos 

eventualrn-ente criados, quando ne~ei sário, êxpedíndo ou determinando que sejam:Jj) 

expedida:. as resp'ectivas convocações; e, (il) registradas e encaminhadas aos 

Condôminos as respectivas atas. 

r .;f 

(o) Ao mar medidas competentes para solução de 
I 

casos ' nã6.' · previstos, 
, 

expressamente, .na Lei ou nesta Convenção, por sí ou atra\lés da contratação de 

serviços admini;;trativos ou de consultoria de terceiros, mediante prévia aprovação do 

Conselho Fiscal e, quando de m1ior expressão, , da Assembleia Geral; 

, (p) ílci 'lipótese de térmíno do contrato de administração firmado com a 
\ 1 

Administradora, formalizar ou prorrogar contratos co·m terceiros, seja de operação, 
; 

seja parc1 rnanütenção e conservação dos equipamentos de instalações especiais 

( 
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necessários à manutenção da operação do Condomínio, até a realização de Assembleia 

Geral; 

(q) subneter à aprovação de Assembleia Geràl autorização para a obtenção de 

empréstimc em nome do Condomínio; 

(r) assinar os documentos necessárjos, inclusive procurações, que permitam a 

abertura, ma 1utençâo e movimentação das contas correntes condominiais junto às 

inst ituições fbanceir~s, bem-como administrar e promover o regular funcionamento 

do Condorr ín o 

(s) env·dar todos os esforços possíveis para estabelecer e manter um alt o padrão 

técnico e comercial do Empreendimento; 

(t) cumprir e fazer cumprir à Lei, a presente Convenção, os Regimentos Internos e 

as deliberações das Assembleias Gerais; 

\ 

1 
(u) ordenar os reparos urgentes e adquirir' o que for necessário à segurança e 

conservação do Empreendimento,; 

(v) prestar. a qualquer tempo, informações aos Condôminos sobre os atos da 

administr2çfo; 
'• 't ◄ 

• •• -,.t . _ 

(w) prnstar à Assembleia Geral contas da sua gestão acompanhadas da 

documentação respectiva, e oferecer proposta de orçamento para o exercício 

seguinte;- salvo neste último caso, se tãl atividade t iver sido atribuída à 

Administndora; 

(x) cobrar inclusive em juízo, as cotas que couberem em rateio aos Condóminos 

nas desp~sas ordinárias ou extraordinárias, aprovadas pela Assembleia Geral, bem 

como as rm.ltas impostas por infração de disposiçõ.es legais ou desta Convenção~ 
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( 

(y) comunicar à Asse1mbleià Geral a existência de procedímento judicial ou 

administrat ivo, de interesse do condomínio e constituir procurador para defesa dos 
1 

interesse, comuns; 

(z) pr::icurar, por meio de mediação ou conciliação dirimir as divergências entre 

Condôminos e Subsíndicos; 

(aa) ac'.)mpanhar as concorr~nclas ou tomadas de preços feitas pela Administradora 

para as duspesas do condomínio, principalmente aquelas que forem extraordinárias; 

(bb) fiscalizar a manutenção do arquivo permanente de todos os documentos de 

propriedade do Condomínio, inclusive doéumentos fiscais e traba lhistas; 

(cc) est ipular o montante das multas a serem impostas aos Condôminos, de acordo 
1 

com os limites fixados nesta Convenção e nosRegimentos Internos; 

(dd) nomear prepostos para representá-lo em eventuais audiências em que o 

Condomír-io seja parte e nas quais não possa se fazer presente. 

(ee) contratar a administradora, devendo constar do contrato as funções previstas 

nesta convenção, para que se responsabilize, salvo disposição expressa em contrato, 
\ 'J,f ' " ' 

pelas obrigaçõ~s constantes da seção préprla. 
.. , .. ~ 

§ _62. Em caso de morte, falência ou dissoluçã'o (pessoa jurídica), inadimplência ou 

impedimento do Síndico, assumirá o cargo um Subsíndico eleito por maioria pelos 

Subsfndicos e, na sua falta, o Presidente do Conselho Fiscal, sendo que em qualquer 
1 1 . 

caso, no prazo de 10 (dez) dias da posse, deverá ser ·convocada uma Assembleia para 

eleição de- novo Síndico, o qual exercerá as funções inerentes ao cargo, pelo prazo do 

mandato do antecessor. 

I 

...,./ 
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§ 72_ Find".) o mandato, ou em caso de renúncia ou destituição, o Síndico aguardará em 

seu cc1rgo a posse do seu substituto, que deverá ocorrer nos 15 (quinze) dia~ 
1 

subsequentes à eleição, salvo se de modo diferente decidir a Assem_bleia Geral. --
§ 8º. Das -:le~isões do Síndico caberá recurso, com efeito devol_utivo, para a Assembleia 

Geral subsequente. 

§ 9º. Nenhum dos eventos a que se referem os artigos anteriores afetará a 

admthistração do Condomínio uma vez que tal tarefa estará, mediante contrato, 
' 

delegada à respectiva Admínistradora, ficando inalterado o contrato correspondente. 

/ 

§ l0~ N,1 hipót ese de término do contrato de administração firmado tom a 

Administradora, o Síndico assumirá diretamente todas as funçõé~ delegadas, 

formalizando ou prorrogando contratos com terceiros, seja de operação, seja para 

manutenrão e conservação dos equipamentos de inst alações. 

Seção Ili 

Dos Subsíndicos 

Art. 70. A cadã Subsíndico, no âmbito de seu Subcondomínlo e com os recursos dos 

res-pectivos- Condôminos, caberá desenvolver as funções atribuídas ao Síndico para o 

Condomínic Gemi. 

Parágrafo único. Cada Subsíndico terá: conforme as atríbuíções. ~ons~antes cjesta 

Convenção, independência para administrar o respectivo Subcondomíriio para o qual 

foi eleito, exercendo no respectivo Subcondomínio as mesmas atribuições legais e 
( 

convencionª-is- do Síndico, devendo observar, porém, as regras gerais que garantam a 

ordem, a segurança e a estrutura do Condemínio. 

Seção IV 

Das Administrádoras 

'I 
h 
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( 

Art. 71. As Administradoras que forem contratadas serão pessoas 
1 

especializadas em administração de condomín ios, especialmente de uso múltiplo, 

lev.ando-:;e em consideração, ainda, sua Idoneidade técnica e financeira, bem como o 

preço do,; serviços contratados. A primeira Administradora Ger91 poderá ser escolhida 

e contratada pela Incorporadora, conforme est abelecido nas Disposições Transítóriap-

Parágrafo unico - A Administra.d.q:ra do Subcondomín io Hotel deve ser esp~cializada 
' 

em ad_rninistração de empreendimentos que se destinam ao) uso como meio de 

hospedagem. 

Art. 72. Compete às Administradoras cont ratadas, com recursos condominiais e dentro 

de seu âmbito de atuação, praticar n,o desem~enho de suas funções administrativo

operacionais, os serviços que lhe forem confiadas pelo Síndico ou pelos Subsíndicos 
1 

dos respectivos Subcond6mínio, àbservado o contrato que s~ja firmado, tendo como 

premissa maior o efetivo cumprimento de todas as norri:as munitipais, estaduais e 

federais que afetem ou obriguem -0 Condomínio ou o Subcondomínio, buscando a sua 
1 

preservação, bom funcionamento e valorização imobiliária. 
1 

J 

Art. 73. Compete às Administrad6ras contratadas, com recursos condominiais e dentro 

de seu âmbitc:5 9._e ~tuação, praticar no desempenho de suas fun;ões
1 

administrat ivo

operacionais, os serviços abaixo elencados de forma exemplificativa, mas não 

exaustiva, d·entre outros que venham a estar estipulados no contrato __ d~ administração 

que firm3r: 

1 

•• 1 

,,, 
, . 

1 ) ' 
(a) proceder à administração do Condomínio, coordenando e fiscalizando os serviços 

<i isponibifü:adós aos Condôminos e Usuários; 

1 

(b) contr'olar, disciplinar o uso e fiscalizar t odas as áreas, dependências e instalações 

de uso comum, qualqu..er
1 

que seja a s,Qa natureza, destinadas em geral aos 

Condôminos e/ou UsuáriOSi / 

_., 

/ 
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(e) autorilar e pagar despesas relacionadas às obras e serviços tidos como benfeitorias 

necessárias at é a quantia de 10 (dez) salários mínimos, sem autorização do Síndico. 

Quando est e valor estiver entre 10 (dez) e 30 (trinta) sa lários mínimos, só corri 

autorização do Conselho Fiscal, e acima desta quantia, só com Autoriz?ção, da 
1 

(d) efet uar o pagamento das despesas normais de custeio orçamentário aprovadas, 

admitindo-se, um acréscimo de, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o item de 

despesa orçada, corrigida monetariamente co11forme a lei, desde que não ult rapasse o 

total dos itens crç3dos, limite este de tolerância que só poderá ser ultrapassado 

mediante prévia autorização do Conselho Fiscal; 

(e) contrat ar e manter ern dia os seguros previstos nesta Convenção; 

(f) pagar pontualmente as taxas dos serviços públicos utilizados pelo Condomínio 

Geral, tais cvmo energia, água, esgoto, telefone, etc.; 

1 

(g) pagar pontualmente os contratos firmados com terceiros, previstos no 

orçamento, ou previamente aprovados pelo Síndico e/ ou pelo Conselho Fiscal; 

(h) mai-it er no Condomínio os documentos que compõem o arquivo condominial, 

observados os prazos prescricionais legais; .,. 

(i) fazer .:umprir e garantir a fiel observância dest a Convenção e seu? Anexos; 

coordenar e {iscalizar a seleção, admissão e demissão dos empregados da 

colet ividade condo~inial, fixando-lhes os salários e definindo-lhes as funções para os 

efeitos de legislação t rabalhista e previdenciária, consoante o orçamento anual em 

vigor; 

/ 
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(k) prccurar manter profissionais qualificados para executar os diversos serviços no 

Condomín io; 
1 

1 ' 

1 

(1) cobrar extrajudicialmente as cotas condominiais, multas e valores devidos 1 
' 1 

pel'os Condô'l'l tnos e terceiros perante o Condomínló; 

(m) su i:ie, visionar e fiscalizar todos os serviços terceirizados; 

J 
-1 

(n) ab·•ir, movimentar e encerrar as contas bancária,s específicas do Condomínio; 

(o) ingressar nas Unidades Aut ônomas, por seus representantes -ou prepostos, 

quando is;o se torne indispensavel ou necessário à: (i} segurança, solidez, inspeção ou 

realização de trabalhos relativos à estr\Jtura geral das edificações, e; (ii) p1ara a 

realização d? reparos em instalações, serviços e tubu laçõe$ nas l!midades vizinhfs ou 
~ 1 

partes comuns; 

\ 

(p) entre&ar ao Síndico t odos os papéis /e documentos em seu poder pertencentes 

ao Condo Tiínio, quando do término ou rescisão de seu contrato de administração; 

\ 
(q) co:ivocar Assembleias Gerais, caso o Síndico não o faça nos prazos 

est abelec dos n~ta Convenção; 
! 

(r) m,1n'!:er para livre consulta-dos Cond~mínos, t~~as as atas d.e Assen:ible.ia Geral, 

das instruções normativas do Condomínio e de ,todo e qualquer documento que se 

refira ao seu funcionamento, fornecendo cópias, inclusive a1.,1tenticadas, .sem,pre que 

solicitadc d~vendo, nesse caso, cobrar do solicit ante o respectivo custo. 

§ 19 • Os demais termos, condições e prazo de administração estarão disciplinados em 

cont rato específico celebrado com as Admin istradoras,~ 

Ili 

' 1 li, 

~ i 1 

()( ( 
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\ 

§ 2º. A Administraoora do Subcondomínio Hotel t erá atuação exclusivamente sobre o 

Subcondomínio Hotel e suas obrigações e atribuições estão previstas no Anexo I desta 

Convenção (Normas Específicas do Subcondomínio Hotel). 

) 

§ 32. A Administradora do Subcondomínio Mall, se contratada, terá atuação 

exclusivamente sobre o referido Subcondomínio e suas obrigações e atribuições estão 
1 f / 

previstas nest a Convenção e no Anexo li. 

§ 42. Caberá às administradoras contratadas pelos Subcondomínios encaminhar à 

Administradora Geral, nas épocas próprias, as informações contábeis, especialmente 

fiscais e previdenciárias, relativas aos Subcondomínios que administram, para fins de 

consolida.;:ão de dados e informe aos órgãos de fiscalização. 

Seção V 

Do Conselho Fiscal Geral 

l 

Art. 74. A cada 02 (dois) anos, quando da eleição do Síndico do Condomínio Geral e 

dos Subs1ndicos dos Subcondomínios, a Assembleia Geral Ordinária elegerá um 

Conselho =iscai G-eral formado por 06 (seis) Condôminos, cujo requisito para o ingresso 

seja ser i:-resider,te do Conselho Fiscal de seu correspondente Subcondomínio, de 

forma que n Conselho seja compost o por, pelo menos, 02 (dois) representantes de 

cada Subcôndomínio. 

Parágrafo único - No caso de vacância do cargo de conselheiro, em que o número de 

reman,esc~nt es seja inferior a 03 (três), o Síndico deverá convocar Assembleia para 

eleição dos substítutos, que completarão o mandato dos substituídos.· 
1 

Art. 75. Compete ao Conselho Fiscal Geral: 

(a) aw,iliar o Síndico e a Admin istradora na solução dos problemas do Condomínio; 

rA 
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, (k r.l 
;:,, CN,l!'INAS SO 

(b) opb ar nas divergências; 

-

(e) dar p3recer sobre as contas do Síndico J da Administradora, conferl~d,o-as ou 

sugerindo a contratação de auditoria externa especializada; 

(d) col3borar e dar parecer na previsão orçamentária para o subsequente 

exercício; 

(e) fiscalizar as atividades do Síndico e examinar suas contas, relatórios e 

comprova:1tes 

(f) acompanhar a abertura e o encerramento dos livros de interesse do 

Condomínio 

(g) da: parecer e autorizar despesas extraordinárias, na forma prevista nesta 

Convençã :>; 

(h) comunicar aos Condôminos, por carta registrada ou protocolada, as 

irregularidades comprovadas havidas na gestão do Síndico e/ou da Administradora. 

(i) 

U) 

analisar as concorrências e tomadas de preços feitas pela Administradora; 

assumir por meio de seu Presidente, a sindicatura do Condomínic3 'nos casos 
1 

previstos nesta Convenção; 

(k) ju,gar, em grau de recurso, a pedido do interessado, p cabimento das multas ou 

outras penalidades impostas pelo Síndico; 

(1) convocar Assembleia Gerall'la forma prevista nesta Convenção; 

( 
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(m) anal!sar as ata? das reuniões das Assembleias Gerais realizadas no Condomínio, 

especialmente naquilo que se referirem ao cumprimento das normas legais, 

deliberações nelas tomadas ou, ainda~ desta Convenção, bem como se pronunciar 
/ 

sobre a "ª tidade das decisões tomadas, especialmente naquelas para as quais for 

exigido q Jórum especial, verificando e exigindo o cumprimento das decisões; 

(n) desEmpenhar as funções que eventualmente lhe venham ser conferidas pela 

Assembleia Geral; 

(o) al"torizar a contratação de auditoria externa; 

\ 

(p) ati.1ar corno órgão consultivo do Síndico. 

Parágrafo únic;:o - É proib ido aos membros do Conselho Fiscal interferir diretamente 
1 

na rotina administrativa e operacional do Cond9mínid e especialmente na 

gestão/operação das uni~ade\hoteleir.as, ou ainda, dos próprios Subcondomínios, 

quando ç. m_atéria seja exclusiva dos mesmos. 

Art. 76: 9 Conselho Fiscal elegerá seu Presidente e registrará em livro próprio as 
\ 

deliberações tornãdas em suas reuniões. 

§ 1º. O Conselho Fiscal deverá se reunir obrigatoriamente 02 (duas) vezes ao ano para 
' / . f 

precipuamente analisar a P,iqposta orçamentária anual1e a prestação d,e \=Pfl~
0

~S. Outras 

reuniões poderão ser realizadas se e quando necessário, a critério do Presídente do 

Conselho Fiscal, do Síndico ou da Adminí_stradora. 

1 1 

§ 22• As r-;uniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelo Síndico ou 

pela Administ radora, com ant ecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo aquele 

que pror,oveu a convocação organizar a respectiva arpem do dia. Das reuniões do 

Conselho Fiscal poderão particípar
1 

além do Sínd ico e da Administradora, se 

convidados, técnicos ou contadores com o intuito de assessorar seus membr:"os no 

cJ 
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/ 

cumpriment;:, de suas funções. A Administradora deverá providenciar todo mat erial de 

1 expediente que o Conselho Fiscal necessitar para a convocação e realização de suas 
1 

reuniões. : 

Art. 77. ÀS reuniões do Conselho Fiscal deverá comparecer pelo menos 01 (um) 

represent:in te de cada Subcondomínio, devendo as decisões ser tomadas pelo voto 

aberto da maioria simples dos conselheiros. 

§ lg. O n~o compa•ecíment o, sem causa justificada ou licença concedida, a 03 (três) 

reuniões de Conseiho Fiscal, alternadas ou consecutivas, implicará na automática 

perda do cargo do conselheiro. O conselheiro será considerado automaticament e 

impedido e afastado do cargo na hipótese de não pagar suas contribuições 

condomir.íais, nos t ermos previstos nesta Convenção. r 

§ 22. Ao final das deliberações será lavrada Ata, a ser assinada pelos presentes, 

devendo .;er encaminhada cópia da respectiva Ata ao Síndico e à Administradora, no 

prazo de 10 (dez) dias, para que esses tom~m conhecimento das decisões proferidas. 

Seção VI 
. . ·, 

Do Conselho Fiscal Específico 

Art . 78. -.}s Subcondomínios poderão constituir seus próprios Conselhos Fiscais, Ç>s 

quais seràc formados por, ao menos, 03 (três) t itulares de Unidades Autônomas, 

sendo 01 (u'Tl) presidente, e 02 (dois) suplentes, cujas funções, no âmbito do 

SubcondolTlínio, serão as mesmas atr ibuídas ao Conselho Fi,scal Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO ORÇAMENTO DO CONDOMÍNIO 

Seção 1 

Do Orçamento 

()t 
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Art. 79. A .!\d ministradora deverá elaborar a proposta orçamentária anual justificando-
" 

a e encaminhando-a ao Síndico e ao Conselho Fis·cal Geral para apreciação destes. Tal 

encaminhamento deverá ser feito no prazo prévisto no ·contrato de administração ou, 
l 

se não previ~to, no prazo de 30 (trinta) dias anteriores à Assembleia Geral Ordinária, a 

fim de que a respectiva proposta orçamentária possa ser submetida à aprovação dos 

Conc::lôminos na respectiva Assembleia Geral. 

§ 1º. A fcrma de etaboração e apresentação da proposta orçamentária deverá estar 

prevista em contrato específico firmado com as Administradoras contratadas, da ' ~-
mesma forma que deve haver previsão sobre os procedimentos a serem adotados em 

caso de eventual não aprovação de tal documento. 
1 

/ 

§ 2e. Na 'iipót ese de as Administradoras, no âmbito1 de suas responsabilidad,es e 

competência, encontrarpm drc:unstâncias que exijam gastos não_ orçados, imprevistos, 

superiores ao orçado ou não projetados na ocasião da elaboração da proposta 

orçamentária anual e que se mostrem necessáríos ao desenvolvimento das atividades 

desenvolvidas no Condomínio, se emergenclais c;>U impostos por autoridade pública, 
\ 

poderão -;e:-- realízados indepencjentemente de_ aprov~ção e, posteriormente 

' comunicaoos ao Síndico1 membros do Conselho Fiscal du Condôminos. Entret anto, se 
1 

não emergenciais ou impostos, deverão ser alvo de aprovação pelos Condôminos 

reunidos em As-sembleia Geral se o aumento for superior a 10% (dez p-or c:Jntb) do que 

havia sido or,;ado, nos termos previstos nesta Convenção. ---..... 
1 

1 ,. 
, . 

§ 32. Os gastos necessários para concluir ou corrigir itens de reforma ou renovação do 
...- condomínio deverão ser alvo de orçamento~ específ!co, sujeito , à aprovação em 

/ 
Assemble i.'l. 

§ 42. Para socorrer as despesas urg~ntes e indispensáveis à segurança .ou con~ervação 

do Condomínio pqderá ser feito rateio suplementar, cabendo aos Condôminos pagar 

as quotas qve lhes competir, dentro do prazo de OS (cinco) dias corridos a contar da 
1 

r 
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data de 'ecebimento da comunicação, caso outra data não t enha sido estipulada. 

Alternativamente, as Administradoras poderão, al;)ÓS a'utorização do Síndico e/ou 

Subsíndirn, utilizar recursos do Fundo de Reserva do Con'domíni0 e/ou 

Subcondc,mínio, desde que o montante disponível seja suficiente, prevendo-se, ao 

mesmo tt,mpo, s:..ia posterior recomposição. 

( 

§ 5!?. A Administ :adora de cada Subcondomínio, remeterá mensalmente aos 
1 

Condôminos dos Subcondomínios que administram, até o 25Q (vigésimo quinto) dia 

seguinte 30 últim-0 mês, f indo, caso outra data não esteja estipulada no contrato de 

administraçJo, relatório de prestação de contas relativa ao mês anterior, contendo as 

receitas Ec despesas condominiais, sem embargo da prestação de contas anual, a ser 
1 

apresente d,i na Assembleia Geral Ordinária. Adicionalmente, as mencionadas 

administradoras devefão dispo1!bilizar e/ou encaminhar (na forma dl f Ontrato 

espe'cíftcc-) dO Sh,dico, Subsíndico e Conselheiros conforme seu âmbif.Õ' de atuação, 
', 

pasta de presta,Ç'.ão de contas contendo os comprovantes das receitas e despesas 
r ( 

condomiría,s.~ 

§ '6º. A pro1Josta orçamentária de que trata este artigo compreenderá um Exercício 

Fiscal Pleno com 12 (doze) meses que se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de 

dezembrc de cada ano, ou outro período que venha a ser estipulado em Assembleia 

Geral, de 1e:1do nele estar incluídas t odas as provisões de gastos neçessários à boa 

administr,3çao condominial. O Exercício Fiscal será altera90 au~~_mati_camente por 
' ' . 

determinaçao legal. O primeiro Exercício Fiscal será compreendido -enmf!" a data em 

que se re':l liza, a primeira arrecadação ou êlespesa pelo Condomínio encerrando-:>e no 

dia 31 de dezembro do respectivo ano, sendo representativo, neste caso, apenas por 
1 

referido período. 

§ 7º-. As cis1Josições acima estabelecidas aplicar-se-ão às Administradoras contratadas 
1 

para os SJbcondomínios, salvo no caso do Subcondomínio Hotel~ no qual deverão ser) 

observadas as normas previst as no contrató específico firmado com sua 

( 
/ 
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Administ~adora, sendo que as regras acima só se aplicarão em caso de omissão em 

referido contrato. 

Seção li 

Das Despesas 
1 

Art. 80. Em razão da divisão do Condomínio em Subcondomínios, as despesas do 

Condomí<iio serão divididas em (j) Despesas Co_odominiais Gerais do Condomínio 

Geral, (ii · Despesas Condominiais Específicas dos Subcondomínios; e, (iii) Despesas 

Específicas das Unidades Autônomas, sendo que a divisão de tais custos/despesas 

deverão obse;""Va' o quanto já exposto nessa Convenção. 

§ 12. As Despesas Condominiais Gerais do Condomínio Geral são àquelas despesas do 

condomínio de interesse de todos devendo ser arcadas por todas as unidades 

autônom-ls do Condomínio e serão rateadas entre os Subcondomínios, na proporção 

da fração ideal de cada um deles. 

§ 22. Con5tituem Despesas Ordinárias Gerais do Condomínio Geral, a serem 

suportadJs e rateadas pelos Subcondomínios Hotel, Comercial e Mall, nas proporções 

estabelec idas no§ l º, anterior: 

(a) as reJativas ac;is tributos e às tarifas incidentes, ou a serem criadas, sobre as 

partes de uso comum a todos os Condôminos do Condomínio Geral~ 
1 ! ; ---1 

t 1 ., '' : • · 

(b) o prêmio do seguro de incêndio e outros sinistros que possam causar a 

destruição tot al ou parcial do Empreendimento, t al como 1 previsto e exigido pelo art. 

1.348, IX, do Código Civil Brasileiro, bem como os demais prêmios de seguros 

contratado~. a critério do Corpo Diretivo; 
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(e) a~ despesas de conserv,;1ção, manutenção, segurança, limpeza, central de 

operações, brigadas de incêndio, e de consumo de água e luz das Áreas Comuns 

Gerais; 

(d) a eventual remuneração do Síndico e a da 'Administradora, bem assim os 

salários, encargos t rabalhistas e previdenciários dos empregados que trabalhem para o 
( 

CondomÍ1io Geral; 

(e) as daspesas com a convocação e a realização das Assembleias Gerais, com as 

ressalvas constantes desta Convenção; 

(f) as despesas com a vigilância, reparação e reconst rução de Áreas Comuns 

Gerais, equipamentos e coisas comuns e suas dependências; 

(g) as c-ontribuições fiscais e previdenciárias relativas ao~ empregados do 

Condomínio Geral; 

{h) toda:; as demais despesas admi nistrativas de Interesse do Condomínio Geral, 

t ais como telefone, fax, internet utilízados pela Administradora e e~yregados 

condomir, iais; 

{ 
.... . . 

(i) as relat ivas às taxas e despesas feitas ou tidas com qualquer procedimento que 

vise à defesa dos interesses do Condomínio, em j uízo o"u fora dele, incluindo-se 

honorários advocaticios, com exceção do valor relativo a eventuais condenações; · 

out ras não especificadas, mas que1sejam necessárias ao funcionamento regular 

do Condo n ínio Geral, no seu mais amplo sentido, incluindo a manutenção dos serviços 

condomin iais referidos nesta Convenção ou em Regimento Interno; 

(k) co,eta de lixo das áreas comuns do Condomínio; 

V .., ~ 
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df1spesas com contratação de manutenção dos equipamentos, 
\ 

instalação 

alarmes, detecçáo e combate a incêndio, medidores de energia, circuito interno de 
- - -

t elevisão e outros que sejam qualificados como'·de uso geral comum; e, 

(m) Cons derando que as áreas de circu lação, }passagem, assim como os sanitários do 

Subcondomínio Mall atendem a todos os Subcondomíníos, as despesas relacionadas à 

contrataçãc de serviço's de limpeza 
1 , 

-
e segurança destas áreas serão de 

responsa::>il dade do Condomínio Geral. 

§ 3º. AIJm da~ Despesas Condominiais Gerais existirão Despesas Condominiais 

Específíc"s, ou seja, aquelas que serão suportadas apenas e exclusivamente pelos 

integrantes de calda SubcondQmínio ou de 02 (dois) Subcondomínios, quando t ais 

despesas e3tiverem relacionadas à$- áreas comuns de uso compartilhado./ Assim, 

constitue,n Despesas Condominiais Específicas: 

(a) as relativas aos tributos e às tarifas incidentes sobre as Áreas Comuns de Uso 

Exclusivo. 

(b) as riespesas de conservação, manutenção, segurança, limpeza, reparação, 
/ 

substituiçãc e de consumo de águá e luz; 

(e) o~ seguros específicos; 

(d) salários, seguros, encargos fiscais e previdenciários relativos aos · empregados 

dos respect1vos Subcondomínios; 
) 

r 

(e) outr:is que beneficiem com exch,1sividade os Condôminos do(s) respectivo(s) 

Su bcondom ínio(s ); 
1 ( 

{f) o~ gastos decorrentes de determinadas Áreas Comuns de Uso Compartilhado. 
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§ 4º. Entendem-se como Despesas Condominlals Específicas do Subcondomínio Hotel 
1 ' 1 

todos e quaisquer gastos necéssári9s para tornar viável b funcionamento e a operação 
1 

do Hote e que, de forma exemplificativa, se encontram descritos no cont rato 

celebrado com a-Operadora Hoteleira. 

§ 52. Entendem-se como Despesas Condominiais Específicas do SubcÓndomínio Mall - ( 
aquelas relacionadas à manutenção-das Áreas Comuns Gerais de Uso Exclusivo deste 

Subcondomínio, o acesso e circulação e os mobiliários no entorno das Lojas e na Área 

de Convi\'ência integrante área de circulação entre as Lojas, bem como aquelas que se 

fizerem necessárias ao d~senvolvimento das atividades do Subcondomínio Mali. 

' 
§ 6º. Entendem-se como Despesas Conélomlnials Específicas do Subcondomínio 

Comercial: aquelas que englobam a contratação das empresas de limpeza, 
I 

manutenção predial, manutenção e conservação de elevadores e dos funcionários d~ 
1 

recepção d(~ visit antes que sirvam exclusivamente à este Subcondomínio, custos com 
✓- . 

operação, despesas com paisagismo, além de outras não previstas no item anterior, 

serão contabilizadas em centros de custos independentes e rateadas entre os 

condôminos_, com base na fração ideal; 
1 

) 
r 

§ 12. Entende-se como Despesa Específica das Unidades Autônomas, aquela que será 

arcada exclus_ivamente pelos respectivos Condôminos, dentre outras: 

(í) con·sumo de energia elétrica, água, se houver medidor próprÍ.o, /g'is, c'onforme 
~ ' 

apurado nos respectivos medidores ligados às instalações comuns. ou às instalações 1 

das respectivas concessionárias; .ê, 

(ii} serviços de internet, TV por assinatura, ligações telefônicas etc., salvo se estiverem 
1 

em áreas comum. 
J 

/ 

§ 82 • Em sendo possfve!, sob o aspecto técnico e econômico, serão instalados 

medidores individuais em todas as Unidades Autônomas que conlp5em o Condomínio 
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para fornecimento de serviços de água e gás. Na hipótese de instalação de tai 

equipamentos, a cobrança será feita em-.. face dos Condôminos ou ocupantes das 

respectivas Unidades Autônomas, na forma e prazo estabelecidos pela concessionária 

do serviço correspondente. 

Seção Ili 

Do Rateio 

) 

Art. 81. A5 Despesas Condominiais Geraís Ordinárias, Extraordinárias e Emergenciais 

devidas serão objet o de rateio de acordo com as proporções indicadas nesta 

Convenção. 

l 
Art. 82. J..\ s ~espesas Condominiais Específicas dos Subcondomínios, be,rn como a 

participaçJo rías Despesas Condominiais Gerais de cáda Subcondomf nio, serão 
/ 

rateadas entre os Condôminos do respectivo Subcondomínio de acordo com a fração 

ideal de terreno de cada Unidade Autônoma integrante e no âmbito do 

Subcondo11inio. 

Parágrafo único - Se ao longo da administração condominial se verificar que dois ou 

mais Subco·11domínios têm ou instituam outras Áreas Comuns de Uso Compartilhado, a 
1 , 

Administradora Geral apurará as despesas decorrentes para fins de rateio entre os-

beneficiários. 
) 

, 
( 

Seção IV 

Do Pagamento das Despesas 

l , 

1 
li 

Art. 83. As Despesas Condominiais Ordinárias de qualquer natureza deverão ser pagas 
... 

até o dia 05 (cinco) de cada mês ou outra data que venha a ser estabelecida em 
I . / 

Assembleia Geral Ordinária. 

1 
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§ 1º. As dP-spesas Condominiais Extraordinárias deverão ser pagas dentro de 10 (dez) 

dias contados da data da Assembleia que as autorizar, salvo se nessa oportunidade foi 

estabelecido prazo diferente. 

§ 22. As despesas Condominiais Ernergenciais deverão ser pagas dentro de OS (cinco) 

dias contados da data do evento que lhe deu origem. 

§ 3º. A Assembieia Geral poderá determinar que o rateio das despesas seja feito de 

forma indexada para compensar os efeitos inflacionários, assim como os aumentos de 

despesas ori Jndas de dissídios ou de outras determinações legais. 
) 

1 \ 

§ 42. Todo e qualquer relacionamento de cobrança de taxas condominiais ou de 

quaisquer outros va~ores serão sempre efetivados em nome do Condômino que 
..._ 

constar do cadastro do Condomínid. 

Art. 84. Em ocorrendo déficit de caixa ou na certeza de sua ocorrência próxima, a 

Administradora, depois de ouvir o Síndico e o Conselho Fiscal, deverá em tempo hábi l, 

estabelec~r e cobrar cotas extras de despe·sas, em valor suficiente para cobrir o déficit, 

remetendo aos Condôminos aviso de cobrança, com antecedência mínima-· de 15 

(quinze) -Jias do respectivo vencimento. Em se t ratando de déficit em qualquer 

Subcondomínio, caberá ao Corpo Diretivo correspondent e t omar as medidas aqui 

previstas. 

Art. 85. O saldo remanescente do orçamento de um Exercício Fiscal será incorporado 

ao Exercíc:io Fiscal seguinte, se outro destino não lhe for dado pela Assembleia. 
( 

Art. 86. As diferenças de valores, positivas ou negativas, ent re a ~revisão mensal e as 

despesas efet ivamente realizadas no mês, serão compensadas na previsão do mês 

subseque-nte. 
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Art. 87. Anualment e as Administradoras enviarão aos Condôminos 

Subcondcm :nios que administ ram,, informativos referentes às quantias por ela 
\ 

arrecadac.as e apl icadas. A Administradora Geral encaminhará informativos ao Síndico, 

Subsíndios, membros do Conselho Fiscal Geral e para as Administradoras Específicas 

contratadas' 

' Parágrafo !'.mico - Caso não seJa possível a , obtenção de cadastros nacionais de 

pessoais urídícas (CNPi) autônomos para cada 'subcondomínio, as Adrninistradofas 
l 

contra!adas por estes Subcondomínios deverão· encaminhar, anualmente, à 

Administradora Geral as' informações relativas aos s,eus administrados. 
' 

-·· 
CAPÍTULO X 

DOS FUNDOS 
/ 

Seção 1 

Do Fundo de Reserva Geral 

Art. 88. O Fundo de Reserva Geral destin.a-se a coqri[ despesas condominiais 
- . ! 

extraordín.árias, emergenciais ou não, e qüe digam respeito à soma de todos os valores 

desembolsados que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção, conservação 

j 

e funcionamento de Condomínio Ge~al,? ~is como, obras ou reforil'\as ,qu~1i_nt~ressem à 1 

est rutura condominial; pintura de partes e áreas comuns gerais, empenas, poços de 
1 

aeração e iluminação; obras destinadas a rep0r as condições de uso das áreas,.....comuns 
-

gerais; ons_erto5 e acréscimos de construção ou instalações elétricas, sanitárias, 

hidráulicas, mecânicas, de segurança, telefônicas de uso geral, sem embargo de, 

quando necessá~io, ocorrer eventual arrecadação extraordinária de despesas 

condomi 1i&.ís para fazer frente a essas ,despesas de caráter extraordinário, quando as 

despesas ext raord inárias forem superiores à metade da disponibilidade do Fundb de 

Reserva Geral. 

,1 

\ 

) 
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§ 12. O Fundo de' Reserva Geral será formado e mantido pelo recolhiment o de (i) um .... 

percentu~I mensal incidente sobre as Despesas' Condominiais ordinárias Gerais do 

Condomh io Geral; (ii) rendiment0s decorrentes de aplicação das verbas do próprio 
1 1 

Fundo; (1ii) venda de bens e equipamen'tos comuns obsoletos pertencent f s ao 

Condoml-iio Geral; 

( 

§ 22. O percentual de que trata o it em (i) do it em anterior será o abaixo: 

Exercício Fiscal % Déspesas Condomi_niais Ordinárias 
I 

✓ 

Pleno Gerais , 
', 

12 2%
1
a.m. 

( 

22 3%a.m. · \ 
J 1 . ' 

3Q e seguintes 5% a.m. ') -
1 

§ 3º. Fica ajustado que no primeiro exercício fisca l, por ser parcial {com início na Data 

de lnstalaç~o do Condomínio de uso e término em 31 de dezembro}, não haverá 

recolhiment o para formação .,,e manutenção do Fundo de Rese'iva Geral. 

§ 42. Em carát er excepcional, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre a uti lização do 
') 

Fundo de Rese_rva Geral de form~ diversa da acima previst_a, desde que haja _r~levância 

na ,destinação da verba. Para' os fins do aqui disposto: a convocação, da Assembleia 

Geral de11erá t razer esse ítem especificado em sua ordem do dia, e o quór,um de 
I 

aprovação dessa matéria será o de 51% elos presentes'à Assembleia Geral. 

§ s•.-Os recursos para a constituição e manut~nção do Fundo de Reservl Geral serão 
' 

recolhidos até alcançar o equivalente a 02 (dois} meses do total das Despesas 

Condominiais Ordi:iárias Gerais. Ent retanto, a Assembleia Geral poderá est abelecer 
- I 

out ro limite para o Fundo , de Reserva, nunca inferior ao ora 'estabelecido, não sem 

antes ouvir o parecer da Adminlstrãdora Geral e tto Conselho Fiscal Geral. Atingindo-se 

o limite est abelecido, o Fundo de Reserva Geral deixará de ser recolh ido até que a 

Av Brasil, nº 275/281-Guanabara • Cep 13.023-07.§)one:_(1~ 3,231_-n21 • Campinas-SP • e-mail: cartfrat@dglnel~m.br 

' 

·~ 
~~ 
E • - ., ., "' 
"Q ~ 

ie 
-~ 
a; ,8 

~ª ·!!! E 
08 
::-, 

) 

r-
00 
o 
CJ) ,,. 
<.O 1 

r-:-
,~ 

1 

-.:%" 
1 ,..._ 

~ 
T"" 
T"" 

= 
c:::::a -/ 
:::::1 

...-1'.~ -~--\ ~--' 
- ~d ,_= 

':-Éà ~"""' 

bl 
8§ 
~~ 

"e ~= M = 

=a 
ii 

~ ~ 349



TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS 
F!7°1'at-er1lo c/e,~llê/41-v {l,mu/a, .!JtllflO~ 

OFICIAL 
\ 

-
cobrança- volte a ser necessária para a sua restauração ao limite mínimo' de recursos 

( 
1 que for est,ibelecido. J 

( 

§ 62. Ao fihal de cada mês, os recursos provenientes da arrecadação pari:fo Fundo de 

Reserva Gera! deverão ser separados da conta usual de movimentação do Condomínio 

e, obrigatoriamente, depositados em conta bancária individualízada, aberta 

especialment e par~ esse fim 1 f'!i.l qual sejam os depqsitos rem~nerados com jurps e 

correção monetária, em aplicações financei ras conservadoras, em bancos de primeira 
- . \ ' 

linha. ,/-, 

V 

\ ) 

1 

§ 7 2. O recolhiment o das verbas para o Fundo de R~serva Gera
1
1 será f eito juntamente 

com as Despesas Ordinárias Gerais e Específicas. 

/ 
§ 8º. Além do Fundo de Reserva Geral, e em razão d_as características jurídicas e 

\ 
construtivas do Empreendimento, cada um dos Subcondomínios terá1 seu próprio 

Fundo de R1eserva Geral. As disposições deste Capítulo aplicar-se-ão ao Fundo de 

~Reserva que cada Subcondomfnio vier a constituir, utilizando-se, para tant o, como 

base as respectivas despesas comuns específicas, exceto do Subcondomínio- Hotel, 

cujas regras de constit uição de seu fundo dependerão das regras que vierem a ser 

ajust ada! com a Opera~ora Hotelejra. 

seção li 

Do Fundo de Contingência Trabalhista 

Art. 89. Os Subcondomínios Mall e Comercial deverão constituir seu Fundo de 

Contingênda Trabalhista para pagamento de contingências trabalhistas, para fins de 

arcar com event~ais questões que envolvam os empregados condominiai~ que 

trabalhar~m com exclusividade para cada Subcondomín1io, caso t ~nham mais de 10(dez) 
1 

empregados condominiais alocaaos em cada um deles ou tenhJm sido acionados por ex• 
1 

empregados, mais de duas vezes, dentro de um período de 12 (doze) meses. Com relação 
' I 

( 

) tf 
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ao Subcondomínio Hotel, deverão ser observadas a~ disposições constantes de suas /1:;;i•r ,t-;,~ 

Normas Específicas tAnexo 1). , 

§ 1º. Tenôo ' o Condomínio sido citado 1ou cíehtificado sobre uma ' reclamaçao 

tn:ibalhist3, o Síndi~o ou a Administradora Geral deverão prontamente verificar em 
I 

qual Subcor.dominio o reclamante prestava serviços e cientificar o respectivo Síndico e 

Adrninistr acoia cor.tratada para que aquele tome as medidas necessárias à defesa dos 

interesses condominiais. O Su~síndlco responsável pela defesa dos interesses 

condominia1s deverá, ao menos anualmente, comunicar a Administradora Geral1 e o 

Síndico a ~espeito do andamento da demanda. 

§ 22. F:eferidc fund
1
0 será constit uído e màntido pelos Condôminos de cada 

Subcondomfnio que for ol:irigado a constituí-lo, para ser utilizado no pagamento de 
\ ) 

'\ 
cont ingêr cias trabalhist as exclusivamente relacionadas com a mão de obra contrat ada 

1 1 

em nome do Condomínio, para trabalhar no respectivo Subcondomínio. -

) 

§ 32. O fL mio se:-á comj:msto e mantido de acordo com o percentual abaixq indic~do, 
) J ' 

incidente sobre a respectiva folha de pagamento, o qual poderá ser alterado, para 
1 -. ' ,,..... / 

maior, mt~diant e decisão assemblear: 
A.. ._ 

Ano ,, % 
j 

. 

12 ano 1% 

2º ano - 1,5% 
I 

1 32 ano em diante 2% 
\ . 

§ 42. A administração e- 'gestão dos re,éursos desse fundo\, serão feitas pela 

Administrador.a, aplicando-se1 no mais, as disposições relativas ao Fundo de Reserva. 
1 ) 

§ 5g, Se um Subsíndico não t ransferir os recursos do fuhdo que encontra sob sua 
1 • 

gestão para i out ro Subcondomínio que tenha sido atingido por uma reclamação 

\_ 

J 
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. ól 
trabalhista de out ro Subcondomínio, o Síndico fica investido dos necessários p·od , . V'J\ .,;, 

para fazê-lo. 

Seção Ili 
Dos Outros Fundos ,J 

Art. 90. o-. Condôminos dos Subcondomínios poderão constituir outros fundos que 

forem de seu int eresse, tais como fundo para contingências trabalhistas, melhorias, 

equipamentcs, ent re outros. 

CAPÍTULO XI 

DAS PENALIDADES 

Seção 1 

Das Penalidades Aplic.áveis a todos os Condôminos 

Art. 91. o atraso no pagamento de qualquer quantia condominial acarretará a 

imediat a ncidência de reajuste monetário, de acordo com a variação percentual 

acumuladü i:ositiva do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), calculado e divulgado 

pela Funrfá,;ão Get úlio Vargas, tomando-se como índice-base o do mês do 

inadimplemento e como f ndlce-reajuste o do mês da efetiva purgação1 da mora, 

sempre c2.lculadc pro rata die, acrescido dos juros moratórias previstos no art. 406 do 

Código Ch1il Brasileird ou de 1,00% (um por cento) ao mês, ou fraçãô/ 0 qu~i for maior, 

mais a ml.'ltêJ ae 2,00% (dois por centoL sobre o valor do débito, na forma do art. 1336, 
1 

§ 12. Em sendo legalmente possível, a multa será de 0,33% ao dia, até o liTite de 20% 

(vinte por cento), acrescida dos demais encargos previstos no caput. 

§ 22• Se o índice acima eléito for extinto ou considerado inaplicável, haverá sua 
1 

imediata substitu ição pe!o IPC da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 
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ou, na sua falta, por outro índice escolhido pelo Síndico, que reflita a desvalorização da 

moeda nacional. 

r 

§ 3º. O Condômino em atraso arcará também com todas as de~Jfosas e custas judiciais, 
1 

assim como honorários advocatícios na base de 20¾ (vinte por ·cento) sobre o total do 

débito, se a cobrança se efet ivar judicialmente ou com interveniência de advogado. 

§ 42, O Condômino que não pagar sua~despesas condorniniais poderá ficar sujeito ao 
( 

protesto cas taxas correspondentes, nos termos da legísl.ação em vigor. 

Art. 92. A falta de c:ump~;n<ento õ1.I inobservân~iã de qualquer das estipulações desta 

Convenção àindç _q ue- pela primeira vez, t ransitória ou eventualmente, tornará o 1 

Condômino ou possuidor infrator passível de advertência formulada pelo Síndico que, 

se não atendida no prazo de até 05 (çinco) dias de seu recebin;iento, será convertida 
~ 

em multa no valor equivalente a 50,00% (cinquent~_por cent o} da taxa de condomJJ'.liO 

ordinária ~orrespondente à unidade autônoma do infrator, devida no mês anterior. 

' 
Parágrafo único - Na hipótese de reincidência em, infração a essa Con\tenção, seja ela 

' 1 
geral ou esp-eêífica, a multa determinada no item acima será cobrada em dobro. 1 

/ _. / .... 1 

Art. 93. Além das advertências e multas mencionadas nos it ens acima, , .. ~ Assembleia, 
~ ~ 1 

por deci5ão tomada por 3/4 (t rês. quartos) dos Condôminos r~stantes e a el9 µresentes 
I 

à Assembler a, poderá impor ao infrator multa __çorrespondente até o quíntuplo do valor 
-, 1 

atribuído à contribuição para as despe$as condominiais de sua Unidade Autônoma, / 

conforme a gravidade das faltas e a reiteração, indeper-identemente das perdas e 

1 
danos que se apurem. \ 

Parágrafo único - O Condômino ou possuidor que, por seu__reiterado comportamento 

antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou ' 
1 

possuidor es, poderá s~r constrangido a pagar rnulta correspondente ao décuplo do 
) 

\ 
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( 

<!). 
'-$'. 

valor atribu 'do à co)ltribuiçao para as despesas condominiais, até ulterior deliberação ~ 

da Assem1Jleia. 

~ 

Art. 94. ,\J,:. hipótese de comportamento ant issocial do Condômino ou possuidor 

infrator Jassível :ie gerar lncbmpatibilidades de convivência cor:n os demais 

Condômino!, presentes à Assembleia, a multa poderá ser até 10 (dez) vezes o valor da 
. \ 

contribui~ão ;Jara as desp_esas condominiais ordinári)s de s1,.1a unidade autônoma, 

devidas no mês anterior. ( 

j 

Art. 95. As multas devem ser impostas pelo Síndico, 1pelo Subsíndico do 
1 

Subcondc•mínio r.o qual a Unidade A~ônoma se acha inserida ou pela A~ministradora, 

esta se dev dament e aytorizada, mediante prévia lavratura de auto de infração, que 

conterá e relato dos fatos e a identificação do responsável, encaminhando uma.cópia 

deste ao Co:-idômino infrator. 

( 

§ 1e. Confirmada ?- imposição da multa pelo Conselho Fiscal Específico, deverá ser 
"-

1 

expedida comunicação ao Conaômilío infrator, para que este, no -prazo de 10 (dez) 

dias do rlce-bimento da comunicação, em sendo de seu ínteresse interponha recurso à 
1 

Ass~mblela subsequente, o qual terá, apenas, efeito d1evolutivo. O ~;curso deverá ser 

apresentado ao Síndico ou ao Subsíndlco, conforme o cas5>, com cópia à 

Admin isttacio ·a e ao Conselho Fiscal Específíco e deverá _conter de fqrr:na clara as 
' . 

razões e alegações da çefesa, acompanhadas de provas do contraditório; hem assim 
j 

' 

solicitaçã:, para convocaçào de Assembl~ia apropriada para apreciação d9 recurso ou 

informação de que-se aguardará até a próxima Assembleia a ser realizada . 

1 

§ 22. Findo o prazo indicado no parágrafo anterior, o Condômino perderá o direito de 

interposi..,:ão de recurso. 

§ 39 • Caterá ao Condômino infrator, sob pena de não conhecimento do seu recurso, 

pagar a muita y::>brada e ~presentar o respectivo comprovante Juntamente-com sey 

----recurso. 

\ 

_/ 

) 

1 .::Jí 
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§ 42. Ur.ia Assembleia apropriada para apreciação e julgamento do recurso 
1 

convocaaa em carát er extraordinário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 
/ 

contados da data de interposi1ção do recurso1 em caso de requerimento ·do 
1 

Condômi 10. Para ti3nto, o Condômino deverá arcar com as despesas de convocação e 
1 . 1 

realízaçãL1 de '"eferida Assembleia, depositando-as previamente em favor do 

CondomÍ7io, sob pena de perda do exercício de ver o recursp apreciado e julgado na 

AssemblE:ia 

~ l 
\ 

', ) i 

§ 52. No julgamento do recurso, a\Assemblei~ procederá a uma instrução sumária e 

oral sobre .JS fa:os que deram origem à multa, ouvindo o Condômino infrator e as 

t estemurhê:S presentes e torpado conhecimento dos démais efementos necessários a 

uma dec;são justa; em,seguida, pelo quórum previsto nesta Convenção, caberá aos 
1 

Condômi:1os presentes à Assembleia confirmar ou reformular a penalidade, total ou 

parcialmente. 

) 

§ 6º. Ca~o o recurso seja provido em favor do Condômino, o Conddmínio ou o 1 

. . 1 
Subcondomínio conforme o caso, devolverá o respectivo valor por este pago, no prazo 

máximo ele 10 (dez} dias, a contar da decis)ão, devidamente corrigido pelo IGP-M/FGV, 

na forma prevista nestas Normas Gerais. 

Art. 96. 1) ::iaga111ento da multa ~ -ão exime o infrator de sua ,obrigação de purgar a 
) 

mora, de ressarcir os prejuízos que tiver causado, fazer voltar a coisa à situação de 
\ . ' 

origem, e u~tear as despesas que se fizerem necessárias por força do ato ilícito e/ou 
) 

responder pelas multas que forem aplicadas ao Condomínio pelo Poder Público em 

razão de se:J ato. \ 

Parágrafo {mico ~ A multa será cobrada em recibo em separado da contribuição 

mensal, com vencimento para 10 (dez) dias após a 'aplicação da pena;- jncidindo as 

mesmas 1Je1alidades aplicadas ao caso de mora. 

( 
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Art. 97. caso a inadimplência do Condômino seja igual ou superior a 30 (trinta) dias, a · V'I\ ' 

Administrêdora f1cará autorizada a suspender o fornecimento de serviços não 

essenciais disponibilizados ao Condômino infrator, o que deverá ser previamente 

deliberadc- p~lo Cons
1
elho Fiscal Especifico do Subcondomfnio. 

Parágrafo único . O Condomínio poderá cadastrar os Condôminos inadimplentes em 

serviços de oroteção ao crédito, tais como SPC, SERASA, ~ntre outros, além de o 

respect ivc b.Jleto de cobrança estar sujeito ao protesto, nos termos da legislação em 

vigor. 

Art. 98. D<:verão o Síndico, os Subsíndícos, os Condôminos e os integrantes dos órgãos 

diret ivos e complementares do Condomínio ou dos Subcondomínios observar a 

presente :onven;ão, bem como respeitar, nos estrit os limit es nela estabelecidos, a 

independêndzi administrativa e físicc1 (Áreas Comuns de Uso Exclusivo), sob pena de 

responder em pelas penalidades-saci ma previstas, sem prejuízo das perdas e danos 

acarretadJS 
( 

CAPÍTULO XII 

DOS PROJETOS E OBRAS 

Seção 1 1 1 

Dê.is regras aplicáveis aos Projetos e Obras de t odos os Condôminos 

Art. 99. Quaisquer obras, reformas, ou intervenções construtivas de qualquer natureza 

nas Unidades Autônomas, somente poderão ser feit as pelo Condômino, sem prejuízo 

de obser i1âc1cia às normas técnicas vigente$ (tais como, mas sem limitar, NBR 16.680 e 

suas pos: eriores alterações), depois de aprovada pelas autoridades competentes e da 

prévia aLtc rização do Subsíndico do Subcondomínio no qual a Unidade Autônoma se 

acha inst:rida, devendo ser inteiramente custeadas pelo Condômino interessado sendo 

ainda, d~vçr dos Condôminos e Usuários, observar, -~ mp1ir e respeitar todas as 
1 \ 

normas decorrentes das certifiéàções am1bientais dentre as quais o Condomínio ou 
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dos neces~ários poderes de conferir a autorização aqui tratada. 

§ 1º. O Subsindico ou a Adminíst r'ãdora, se investida de poderes, poderá não conceder 

autorizaç~ a para a realização de obras, reformas, ou intervenções construtivas de 

qualquer natureza nas Unidades Autônomas se: (a) afetarem a solidez da edificação na 

qual se ac1am in~eridasj (b) comprometerem as instalações; (c) causarem mudança de 

fachada; (dJ prejudicarem as partes comuns, e/ou; (e} contrariarem disposições legais 
1 ' • 

e convencionais. í 

§ 2º. Todos os é!Cessórios, tais como pisos, janelas das esquadrias, aparelhos sanitários, 

etc., bem como as instalações internas de luz, energia, t~lefonia, esgoto e água de 

cada unidade autônoma serão reparados às expensas do respectivo Condômino. 

Quando o estrago se verificar nas linhas-troncos e não for càusado por qualquer 

Condômir,o ou Usuário, os reparos correrão por conta do Subcondomínio no qual a 
1 

Unidade ,c\ utônoma estiver inserida. Quando ficar provado que os estragos verificados 

nas linhas-troncos foram causados por qualquer Condômino ou Usuário, os reparos 
' ~ 

correrão por conta do respectivo causador, nos termos estabelecidos nesta 

Convenção. 

§ 3!!. Fica esclarecido que a autorização de que t rata este artigo terá caráter 

administntivo, não podendo seu concedente ser responsabilizado por-e·verítua'is danos 
' 1 

que decom,m da~ obrasJ reformas, ou intervenções construtivas realizadas nas 

Unidades Autônomas, salvo se ficar comprovado que o concedente agiu de forma 

imprudente, negligente ou imperita. 

§ 4º. Fica consignado que independentemente da autorização de que trata este artigo, 

o Condômino deverá subordinar as obras, reformas, ou intervenções construtivas em 

sua Unidade Autônoma à análise t écnica e assunção de responsabilidade por 
( 

prof issional habilitado, com recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica, 

que por elas responda, inclusive em aspectos estruturais, de instalações, vedações e 

) 
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demais rarantias. O Condômino ficará responsável perante o Condomínio e terceiros ~,· 

por atos e omi~sões decorrentes das obras, reformas, ou intervenções construtivas 

impleme ,tadas. 

§ 5º. O Condôm1no, em cuja Unidade Autônoma forem realizadas obras, será 
l 

responsá Je pela perfeita limpeza dos elevadores, áreas, corredores e outros locais por 

onde tra 1sitarem :-nateriais de const rução ou entulhos, os quais não poderão ser 

deposit ac.,o~., sem anuência do Subsíndico, em qualquer área de uso comum. 

Ocorrend:> ·:a, depósito, será de sua responsabilidade o pagamento das despesas de 

remoção ~ ê.rnazenamento em local adequado. 

Art. 100. ).1;ando o Condômino responsável por determinada obra feita em desacordo 

com as ncrmas desta Convenção, recusar-se a demolí-la ou a retirá-la, estará sujeito a 

multa eqL.ival~nte a 1 (um) salário mínimo por dia, até a total adequação da obra às 

normas aplicadas pela Administradora, sem prejuízo de a mesma1 poder promover a 

demoliçãc oJ retkada, as expensas do Condômino infrator. 

Art. 101. A execução de obras nas Unidades Autônomas obedecerá, além do disposto 

nos demais c1rtigos deste Capítulo e o Regimento Interno do Subcondomínio no qual a 

Unidade Aut1noma se acha inserida, aos horários, métodos e cautelas recomendados 

pela Administradora. 

1 I ' 
., 

• ,'l 

Art. 102. O Condômino que agravar as despesas comuns do Condomínio ou do 
) 

Subcondor1í11io no qual sua Unidade Autônoma esteja inserida, com instalações de seu 
J ·- ' 

uso partlcul3r oú atos por ele praticados, suportará isoladamente o excesso 

correspondente, o qual será cobrado juntamente com sua cota condominial. 

CAPÍTULO XIII 

DOS SEGUROS E SINISTROS 

cJ 
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· · 1 d · · - · · d e d · · ov~, ~ Art . 103. ,\ Adm1rnst radora Gera proce era a contrataçao, em nome o on omm10, 

dos segurns das edificações que compõem o Empreendimento, abrangendo todas as , , 

Unidades Autônomas, conforme abaixo indicado, sem embargo de poder contratar 

outros prE"•vicm1ente aprovadç>s pelo Corpo Diretivo: 

{a) cont ra incêndio ou outro sinistro, que cause destruição no todo ou em parte do 

Empreenc-ime"lto; 

-
(b) 

ilícit os; 

seguro de responsabilidade civil, sobre vidros, elevadores, garagens e atos 

(e) se1i U ·o de responsabilidade civil para guarda de veículos, com ampla cobertura, 

incluindo indenização por colisão com veículo -próprio ou de qualquer terceiros, 

incêndio, rcubo, furto ou qualquer dano causado ao veículo ou por ele provocado 

enquanto estiver sob a guarda do Condomínio e/ou da Operadora de Garagem, salvo 

disposição em contrário prevista no cont rato que será firmado com a Operadora de 

Garagem; 1 

(d) seguro cont ra riscos diversos para equipamento:' l tais como: caldeiras, 

equipamE.:nto de ar condicionado, cent ral telefônica, computadores, etc. 

.., 

§ 1 2. É oi: rigatória a efetivação do seguro em valor ádequado e suficiente para repor as 

partes sir istrada,; das edificações. 

§ 2 2. É l·ci":O a cada Condômino, Individualmente e, às suas expensas, aumentar o 

seguro de s1..a Unidade Autônoma e/ou segurar as .benfeitorias, melhoramentos e 

utensílio!.: por ele introduzidos na mesma. 

§ 32 • Fie._ estabele:ido que, com relação ao Subcondom(nio Hotel, os seguros deverão 

ser contrat3dos de acordo com as disposições constantes do Anexo 1. 
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de ocupação, bem como a não manter, usar, vender ou conservar em suas Unidades 

Autônomás coisas que sejam vedadas pelas cláusulas das apóliçes de segui:_~. 

§~12. Caso o dest ino dado por qualquer Condômino à sua Unidade Autônoma ou as 

atividade~ nela exercida, à-lnd~J que permitida, dê causa ao aumento dos prêmios dos 

seguros; Q (:ondômirio pagará o correspondente a esse aumento de prêmio,_como, 

encargo adic:ional. 

§ 2º. Caso as referidas atividades deem ou possam dar causa a rescisão dos cç,ntratos 

de segur:i pela seguradora ou a redução das garantias- do seguro, poderá a 
' 

Administradora, mediante as cautelas legais, inclusive documentando e fazendo 

testemunhar o fato, ingressar na unidade <U,Jtônoma e corrigir a situação causadora do 
1 

cancelam<?nto do seguro ou redução de sua garantia, comunicando a ocorrência às 

autoridades compet entes e cobrando do Condômino responsável os gastos in
1
corridos, 

1 
não podendo 

1
b Condomínio ser r.espon~abilizado por qualquer dano ou avarias 

\ ' 

causadas pela diligência realizada na Uni~,ade Autônoma e nos bens que a compõem. 

Art. 105. Ocorrido sinistro que destrua menos do que 2/3 (dois terços) do Condomínio, 

a Assembleia Geral se reun·irá dent ro de 15 {quinze) dias e elegerá uma comissão de 03 
, ' 

{t rês) Cordôminos, inv.estida de poderes para: 

(a) receber a inde•nização e depositá-la em nome do Condomínio, no 

estabelec.imentp bancário designado pela Assembleia Geral; 
\ 

\ ' 
{p) abrir concorrência para a reconstrução das partes destruídas, comunkando o 

resultado à Assembleia Geral para a devida deliberação; 

(c) acompanhar os trabalhos de reconstrução, até o fina l, representando os 

Condôminas junto aos construtores, fornecedores1 empreiteiros ,e repartições 

públicas. 
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§ 12. Caso o sinisdo tenha atingido um ou mais Subcondomínios e nao o Condomínio 

Geral, deverão ser nomeados ct:>~dôminos que tenham relevante interesse jurídico na 

solução do sinistro, :JU seja, que tenham unidades autônomas afetadas. 
1 ' 

§ 22. Se a indenização paga pela companhia seguradora ou consórcio não for suficient e 

para ater,dcí aos gastos de reconstrução, concorrerão os Condôminos para o 

pagamento j c excesso, de acordo com as respectivas frações ideais de terreno, salvo 

se a mino··ia recu_;ar-se a fazê-lo, cedendo à maioria os seus direítos, na forma da lei. 

_,. 

J 
Art. 106. !\Jê ocorrência de sinistro total ou que destrua mais de 2/3 (dois terços) do 

1 

Condomír io, -;eus :ondôminos reunir-se-ão em assembleia especial e deliberarão 

sobre a s.1a reconst rução ou venda do terreno e materiais, por quórum mínimo de 

votos que rEcpr~sentem metade, mais uma das frações ideais do respectivo terreno. 

§ l!l. O preço da ,1e,1da do t erreno e dos mat eriais, bem como o valor do seguro, serão 

partilhados entre os Condôminos, na proporção das suas respectivas frações ideais de 

terreno. 

§ 22 • De ib2r3da a reconstrução da edificaçao, poderá o Condômino eximir-se do 

pagamemo c:!3S respectivas despesas, alienando seus direit os a outros Condôminos, 

mediante avaiiação amigável ou judicial, conforme disposto em lei. 

Art. 107 Na hipót ese de sinistro que não afete substancialmente de,terminado(s) 

Subcondmnínio(s), o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser mantido(s) em pl~no funcidnamento, 

ainda qu-? o restante do Empreendimento não seja reconstruído, que o terreno venha 

a ser al1er ado a -terceiros, ou na ocorrência de qualquer situação que obste a 

construção do Empreendimento em seu todo. Neste caso, deverão ser feitas as 

devidas alt erações condominiais e adequações necessárias perante os órgãos públicos 

e Registro de Imóveis competentes para manter o(s) Subcondomínio(s) não afetado(s) / 

em funcionament0. 
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Parágrafo único. No caso de sinistro que afete exclusivamente ou quase que 

exclusivamente determinado(s) Subcondomínio(s), os demais Subcondomínios não \. 
I 

afetados ,1anterão seu funcionamé1to, cabendo aos Condôminos 
( 

Subcondomínío(s) afetado(s) ajustar com a seguradora sua reconstrução. 

CAPÍTULO XIV 
1\ 

OAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

e 
,,,,. 

do(s) 

Art. 108. A incorporadora declara que, a seu critério, a depender da maior ou menor 

celeridad2 de ~;nda das frações ideais ao público, poderá promover, com fundamento 

no art. 6º da Lei Federal nº 4.864/i1965, o lançamento, a construção e a 

comercialização .das Torres, designação conjunta atribuída às torres que serão erigidas 

no Condomtnio, em etapas distintas. 

§ 1º. O mimero de etapas em que o Empreendimento será desenvolvido será 
1 

determinad,::i a critério exclusivo da Incorporadora. 

§ 22. A lncorpor~dora declara, ainda, que, juntamente com cadaurna das eventuais 

' 
fases, enü egará a~ correspondentes vagas de garagem para atender as respectivas 

Unidades Autônomas entregues. ) 

§ 3º. Até ç\ 1;onclusão final das etapas das obras, com a expedição do resp&ctivo alvará 
_,, 

de conclusão ("Habite-se") parcial, nenhum Condômino cuja respectiva etapa já tenha 

sido edificada poderá ingressar nas áreas em construção, como forma ·de garantir a 

segurança dos Condôminos das partes já finalizadas e entregues. 

\-
1 

Art. 109. A incorporadora declara que enquanto não concluídas as obras das duas 

Torres int egrantes do Cohdomínio, tomará as iniciativas e providências necessárias 

para concil;ar a utilização das etapas1 e das partes comuns já concluídas com as 

const ruçbe~ das et•ápas ainda não iniciadas ou c9rn as constru'ções não t erminadas, 
-r 
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, mantende 1 ~1s suas expensas, tapu mes divisórios e provisórios a fim de que o terren 

em obras seja separado daqueles já-edificados, os quais serão removidos quando do 

término d3 respectiva etapa para que passe a integrar o Condomínio. 

§ 1º. Ten do em vista que a execução do Condomínio poderá ocorrer em et apas, a 

Incorporadora envidará seus melhores esforços para realizar obras das etapas 
1 

- subseque,,tes de fo rma a não importunar os condôminos cujas Unidades Autônomas 

já tiverem sido entregues. 

' ( 
§ 2º. Parê t anto, a Incorporadora estabelece, desde já, que até a entrega das etapas 

1 

subseque1tes, e :Jurante o horário reservado para a realização de obras, que será de 

"-- segunda 1 sábaéfo, das 7h às 22h, sempre em observância à legislação municipal 

) 

1 1 

aplicável, :1averá1 no interior do Co_~domínio, em especial nas áreas c9muns, circulação 

de pessocJS vinculadas às construções (tais como, exemplificativamente, prestàdores 

de serviços, empreiteiros, mestre de obras, serventE:,s etc.), bem como de veículos 

necessáríos à exec,_ição das obras, cujas entradas estarão previamente autorizadas 
\ 

pela por:aria dJ Condomínio. A Incorporadora, que l promoverá o controle e 

fiscalizaçto, sera a única responsável pel~s acessos aqui referidos, mantendo o 

Condomínic e os Condôminos das etapas entregues completamente isentos de todà e 

qualquer re.5ponsabilidade. ', 

§ 32. Até a conclusão final das etapas das obras, com a expedição do respectivq_ alvará 

de conclus~o ("Habite-se"), nenhum Condômino cuja respectiva.-etap31~,üá t.enha sido 
1 • • • • ~ .. ,. : 

edificada poderá ir.gressar nas áreas em construção e separadas na forma referida no 

§ 22, acima, como forma de garflntir a segurança dos Condôminos das- partes já 
1 

finalízad;;.s e ent regues. 

§ 42, O ingresso não autorizado nas áreas interditadas e que estejam em fase de 

construç.'i 9 isentará a lneor-poradora de toda e qualquer responsabilidade, razão pela 

qual esta se obriga a promover a clara 'e visível sinalização, bem como toda a 

comunicdção devida e nkcessária, sendo que qualquer dano sofrido pelo transgressor 

Av Brasil, nº 275/281-Gua.nabara -Cep 13.023-07~: ~9~~: {~l 31~1:2 .. 111 -Campinas-SP • e-mail: cartfrat@dgliÍet.com.br 

.,) 

(V) 

r-
0 
O") 
(.O 

r-
~ 

1 

,::f' 

r-!. 
N 
C"') ...... ...... 

iiiii 

363



, 

TERCEIRO OFICIAL BE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINAS ó ~L o-/$ 

g:"Ntte,,,w ,/e,J//elo vllmacla ffemior J" 
61 OFICIAL o ! J :-

C') cAMPlNAS • SP CJ'J 
~ 

'· ,??, 
será de st.a Jnica e exclusiva responsabilidade, sem prejuízo, ainda, de obrigação a>10 Vil\ -:,o 0 

- J 
reparar quaisouer danos a que der causa, seja a terceiros, à Incorporadora ou ao 

Condomínio. 

Art. 110. A;é ertrega das etapas subsequentes, com o respectivo certificado• de 

conclusão (' H3bi·,:e-se"), poderá 1a Incorporadora, a seu critério, realizar quaisquer 
I 

modificaçoe; de projetos-que eventurlmente sejam necessárias, qualquer que seja a 

natureza, ou, a:nc!a, por exigência das autoridades responsáveis, mesmo que 

Importem e11 m.::idif icação, parcial ou geral, das etapas ainda não comercializad~s, 

respeitados os direitos dos eventuais adquirentes de frações ideais das fases já ' 

lançadas, tomando as medidas cabíveis junto aó Cartório de Registro de Imóveis da 

ci rcunscricão imobiliária compe~ente. , 

Art. 111. Concluída a construção de cada etapa e obtido o respectivo certificado de 

conclusãc ('.Habite-se'') parcial, a Incorporadora, em atenção ao quanto estabelece o 

art. 44 da Lei das Incorporações, requererá: (i) a averbação da respectiva construção; e 

(ii) o regist ro do memorial da instituição e especificação parcial de condomínio, 

acompan 1adé: d2 correspondente conven.ção condominial. 

Art. 112 ::nquanrn não implantadas todas as etapas do Empreendimento, os 

Condômi1os cuja respectiva etapa teo_ha sido concluída serão responsáveis pelo 
N 

pagamento da tot alidade das despesas de condomínio, as quais serão rateadas r-
a 

proporcic.>nnlmente, utilizando-se, para tanto, como,critério de rateio, á fr:ação ideal do cn 
, .-..·~./1 <.D 

condômi 10 dividida pela totalidade das frações ideãís das 1:midades autônomas r-
entregue->. 

( 

Art . 113. A mcorporadora será responsável pelo pagamento do imposto territorial 

(IPTU) das áreas remanescentes não instituídas, correspondentes à etapa ainda não -

lançada, até a data de instituição em condomínio da respectiva fase que for finalizada. 

[A 
1 
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(i) t endo em vista tratar~se de Condomínio que poderá ser implantado por etapa~~ e§' 
1 

considerando toda$ as oscilações de mercado a que deverão ser submetidas as 

unidades da fotura torre a ser implâ'ritada, durante a fase de implantação, a 

Incorporadora poderá desistir de lançar à- venda novas unidades e/ou etapas, bem 

como pocie; á mndificar _à qualquer momento as etapas subsequentes ainda não 
1 

1 

lançadas 3 11enda, independentemente de consult a e/ou anuência dos Condôminos 

proprietá, io-5 de outras áreas privativas, e deverá: 
J 

( .,, ' 1 
{!dl garantir que as eventuais futuras r11oaificações na torre ainda não comercializada 

não caus =m quaisquer modificações- nos equipamentos prÓjétados para as áreas 

comuns do Condomínio; 

- -
(í.2) se e ql1ando houver modificações na futura 'torre ainda não comerci~lizada, de 

--
forma qL e tais modificações possam resultar em diferenças nos coeficientes de 

participaçãc no rat eio das unidades da torre já impl9ntada nas áreas comuns do 

Condomínic, a ln:orpo~adora deverá, em tal hipótese: l 

(i.2.1) definir e comunicar aos Condôminos dá torre já implantada qual será a nova 
__.. 

cota de r.:1teio das despesas condominiais que será atribuída às respectivas unidades, 

resultante das modificações em futura torre ainda nã~ comercializada, e que_resultem 

em moq;fieõçõe; /para mais ou para menos nos coeficientes de participação das 

un.idades pE1rtencentes à torre J
1
á implantada nas áreas comuns dô Condomítiio. 

' . 

' ,· ~ ; • 1. ' ;; 

Art. 114 Na hipótese de o Condomínio ser implantado por e-capas, nos t erm·os 

estabelec.id:,s neste Capítulo, enquanto estiver em ✓fase de implantação e/ ou 
l 

construç;10 das etapas que o compõem, a l~corpoddora será a única responsável pela 

represent ação do Empreendimento e do Condomínio. Tai- responsabilidade e 

representação pela Incorporadora estender-se-á até que ocorra a efetiva eleição do/ 

representantes na forma estabelecida neste Capítulo. 

' ) 

I 
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Art. 115. ~ara os fins de imR_lantação e manutenção dos padrões técnicos e de s_~rviços 
\ 

previstos para existirem no Subcondomínio Hoteleiro e no Subcondomínio Mali, ficam 

desde já é:provadas ~s contrat ações feitas pela Incorporadora, a saber: 

\ 

(a) a empresa ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (a 

"RPPPE(I). e;pecializada em hot elaria e administração de meios de hospedagem, para 

explorar tJ ~;ubcondomínio Hoteleiro, e ocupar, desta forma a posição de Operadora 

Hoteleira e Adminístradorn desse Subcondomínio. Referido contrato entra em vigor na 

dat a de sua celebração pela Incorporadora e permanecerá vigente pelo prazo de 09 

(~ove) ar.os e 11 (onze) meses, a contar do início ?ª Fase Operacional do referido 

Hot el, o qual poderá ser prorrogado por iguais períodos, caso não haja manifestação 

contrária dê,s parte; contratantes, por escrito, com a antecedência ile 06 (seis) meses; 

e, 

,' 

(b) a ~mpresa J0Né5 LANG LASALLE HOTELS 5/ A. ( a 11JLLSH11
} , para atuar como 

1 

mandatária e representante dos Condôminos perant e a Operadora Hoteleira, nos 

termos de cont rato de mandato civil, bem como para ocupar a posição de 

Administrac,ora do Subcondomínio Office ;e Subcondomínio Mall. Referido contrato 

entra em vigor na data de sua celebraç~b pela Incorporadora e permanecerá vigente e 

pelo prazo de 09 (nove) anor e 11 (onze) m1eses, a contar do início da Fase Operacional 

do referido Hotel, o qual poderá ser prorrogado por iguais períodos, caso não haja 

manifestação contrária das partes contratantes, po~ escritq, com a antecedência de 06 

(seis) meses.' 
I 

§ 12• As cernais cláusulas e condições dos contratos mencionados no caput se 
1 

encontram disciplinada_s em instrumentos contrat uais especfficos1 aos quais os 
' 1 

Condômi, os se sub-rogaram nos seus direitos1 obrigações e deveres automática e 

imediatamem:e ao tempo da assinatura do instrumento de aquisição de suas Unidades 

Autônorr as. 

,1 

\_ tJ 
1 

/' 
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§ 2º. Nos Anexo:. que acompanham esta Convenção se encontram disciplinadas as ~ · 

normas re.lacionadas à préwoperação e ao início da operação do Subcondomínio 

Hoteleiro. 

Art. 116. A Incorporadora, desde já e em caráter irretratável e irrevogável, fica 

investida dos pod~res necessários e especiais para: ) 

(a) alt~réir esta Convencão para O.$ fins de adequá-la às modificações que se façam 
,;,, ........ 

necessári~s; 

(b) proceder à devida aprovação do prÕjeto modificativo junto aos órgãos públicos 
1 

competen':es; 

,, 
proct!der à devida modificação nó Memorial de Incorporação e desta 

1 
Convençã j e seus Anexos; 

(d) co1t;·atar empresa especializada em exploração de estacionamento e com 

experiência no mercado, para explorar as vagas de estalcionamento dos 

Subcondcmínios; e, \ 

(e) para fins d~ proceder a rerratificação do Memorial de Incorporação e desta 

Convenç~o .am/razão de desapropriaçao que eventualmente o Empreendimento venha 

a sofrer cu ::m virtude de unificação de imóvel lindeiro que venha a ser adquirido pela ' ~ ,, 
lncorpon::dora antes do registro do instrumento de inst itui9ão e especificação, ,ainda 

que parcial, do Condomínio. 

Parágrafo único - Para os fins do acimq disposto, a Incorporadora fica desde logo 
1 - . 

autorízac a pelo~ Condóminos a p_rg.mover tudo o quanto necessário para adequar os 

instq.1rnentos firmados com terceiro,s à nova realidade que for aprovada, em 

decorrê;cia de ãlt eração de projeto do Empreendimenio. 
) 
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, 

Art. 117. o Síndico e a Administíadora Geral e a Administradora Hotkleira 
1 

autorip=icos a promover ~s necessárias alterações no Regimento Interno Geral, dentro 

do prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados do registro do Instrumento de 

Instituição e Especificação de Condomínio. J 

Art. 118, :aberá à Administradora Gêral gerenciar as atividades necessárias à 

instituição de todos os serviços, operação e administração das atividades do 

Condomíriio Gerá! e dos Subcondomínios que administrar. 

Art. 119 A Incorporadora poderá convocar e realizar, em época que entender 

apropriada, uma Assembleia de Instalação de Con'domínio sem uso para fins de obter a 
( ,. ( 

i"riscrição do Condomínio no cadastro nacional de pessoa jurídica, bem como para 

prepará~lo para o if")ício de su~s atividade. 

§ 12. O prirneiro Síndico e Subsínd icos dos Subcondomíníos Hoteleiro, Comercial e 

Mall serão p·essoa.s-f ísicas ou jurídicas indicadas pela Incorporadora e, seu mandato 
1 

vigorará até a realização da segunda Assembleia Geral Ordinária subsequente àquela 

de Instalação dÕ Condomínio de Uso, ou ela mesmo poderá desempenhar esta 

atívidade nos 2 (dois) primeiros anos, contados da Instit uição do Condomínio. A 

primeira Admin istradora do Condo,mínio poderá ser indicada ou contratada pela 
-

lncorporadcra. 

;.i 

§ 2º. A Incorporadora convocará em até 90 (noventa) dias após a expedição db auto de 

conclusão do Empreendimento, a Assembleia Geral de Instalação do Condomíriio de 
( 

Uso para (i) aprovação do orçamento oper✓acional, (ii) eleição dos membros do 

Conselho Fiscal cujok mandato vigorarão até a realizaçã_ç, da segunda Assembleia Geral --.. 

Ordinária subsequentf à Instalação do Condomínio de Us~. 

Art. 120. O início d~s atividades pré-operacionais rea lizadas no Su~condomínio -

Hot eleiro_ não elidirá a responsabllid~de e custeio da lncorpor~dora pe!a construção 
1 

1 
do Empreendimento até a data de expedição do habite-se. 

l 
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Art. 121. Fica ajustado que se e'lentuais alterações ocorridas no projeto do 

Empreencjjmento implicarem mudança igual ou inferior a 5% (cinco por cento) das ) 

frações i:feais das Unidades Aut ônomas do Empreendimento, a Incorporadora 
1 

providencia,·á a alteração nos quadros de áreas e demais documeritos que deles 

decorrem. Entretanto, não caberá aos adquirentes de unidades autônomas qualquer 

reclamação, pedido de indenização ou de rescisão contratual, consíden;mdo os termos 

do arl 500 do Código Civil Brasileiro. 

---Art. 122. A Incorporadora, enquanto mantiver Unidades Autônomas em estoque, 

poderá utilizar áreas comuns do E~preendimento, isentas de p~gamento, para os fins 

de promoção e comercialilação daquel·ãs . 

.---
§1!?. A lrcorporadora organizará, às suas exclusivas expensas, um 11stand 11 de vendas 

durante a construção e manterá )~º local, durante e após construído o 

Empreendimento, corretores, bem como uma unidade autônoma destinada à 

exposição, t udo a titulo gratuito. 
) 

\. 
§22. Para-fin~ de que trata o§ acima, a Incorporadora tem o 'dJreito de; 

a) manter placas de venda na frente do Empre~ndimento, após a 

instalação do condomínio de utfüz,ação, bem como autorizar a permanência de 
~ J. -;', I 

corr~tores de plantão, até a venda da."ültima unidade do Empreendimento; 

b; permanentemente, manter -placa ou outro sinal indicativo d'e seu nome 

e atividade empresarial, nas dependências internas ou, áreas externas do 
1 

Empreendimento, correndo ppr sua conta as despesas com sua instalação; 

-- " I 
_) 

e fixar placa de brom'e ou similar, com sua logomarca, junto à entrada 

social do Empreendimento, sendo que os condôminos não poderão retirá-la. 

/. ol 
\. 

' 
1 

( 
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Art. 123. A vistoria e o recebimento das áreas comuns de cada Subcondomínio, salvo 

quando houver previsão expressa em sentido contrário, deverá ser realizada pela 

Administradora do respectivo Subcondomínio ou por Comissão formada pelos-

Condômino; especialmente criaqa para esta finalidade. 

Parágrafo Único - Em todos os casos, tão logo realizada a vistoria (ainda que 

provisóri c1 ) de recebimento das áreas comuns do Empreendimento ou do 

Subcondomínio específico, o Subcondomínio ou o Condomínio Geral, conforme o caso, 

passará a re•sponder imediatamente pela Segurança, Limpeza e Manutenção das áreas 

recebidas. sub-rogando-se nos direitos, deveres e obrigações relativos aos respectivos 
1 

cont ratos celebrados pela lncorpóradora com Fornecedores, respondendo ainda pela 

imediata :ontratação do seguro de que trata a alínea "i", do §52 do Art. 69 supra. 

CAPÍTULO XV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

( 
Art. 124. As benfeitorias e pertenças a serem instaladas nas Unidades Autônomas, 

deverão, preferencialmente, ser de material incombustível e/ou não propagador de 

chamas. ,,..- _,, 

Art. 125. A Incorporadora ao idealizar o Empreendimento, considerando ã 

preocupação ambiental com o uso da água, preparou infraestrutura para implantação 
1 ':.;, 

e exploração de um poço artesiano, conforme projeto "as buílt". 

Parágrafo único: Não obstante a preparação para construção do poço artesiano, este, 

caso ímp•antado, deverá ser explorado e administrado pelo Condomínio Geral, sobre o 

qual recairá a responsabilidade pelas aprovações nos órgãos necessários. 

Art. 126. A presente Convenção passa a surtir os. devidos efeitos de direito a partir de 

seu registro no livro 3 - Auxiliar do Registro de Imóveis competente e obrigará a todos 

os Condôminos, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, bem como aos Usuários, 
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seus empregêados e prepostos, inclusive em razão da declaração de sua adesão feita 

quando da aquisição de suas Unidades Autônomas. 

Art. 127. Não obstante o efeito erga omnes que a presente Convenção tem el}l razão 
"\ 

de est ar regi~trada no Registro de Imóveis competente, uma cópia deste instrumento 
1 

ficará depositada na administração do Empreendimento, para o permanente 

conhecimento de todos os interessados. 

Art. 128. É pe-rmitido à Incorporadora a fixação de placas de bronze ou similar, com suas 

logomarca~, em área comum condominial, sendo que os Condôminos não poderão retirá

las, cabenco .~ sua manutenção ao Condomínio. 

Art. 129. São Anexos desta Convenção: 
1 

- A:1exo 1 - Normas Específicas do Subcondomínío Hotel; 

- Anexo li - Normas Específicas do Subcondomínio Mall; 
1 

- Anexo Ili - Regimento Interno Geral. 

Art. 130. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, com 

expressa :: é.bsoluta renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Cqnvenção e seus Anexos. 

~ ~ 
•).1,,1 ,: • 

1 
Campinas, 14 ~_janeiro de 2019. · 

"·~-· -'l'~, ·<4 \ .G-?,' 
·-- ' ,ni;. 

•' ' /: ·, ·º~~ -f J. •, •. 

---~i~L) -~l_JJJAv-~-------------~~-zr~ 
SPCl101-EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRlp LTDA 

Filipe Martins de Oliveira Alexandre Reis Nakano 
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ANEXO 1 

"ROYAL CAMPINAS NORTE" 

( 
NORMAS ESPECÍFICAS DO SUBCONDOMÍNIO HOTELEIRO 

Ficam estabelecidas estas Normas Específicas do Subcondomínio Hoteleiro do 

"Condomhio ROYAL ~AMPINAS NORTE", que visam estabelecer as normas específicas 

de ~tilizaçãc do Subcondomínio Hoteleiro, complementadas pela Parte Geral desta 

Convenção e pelas Leis nªs 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, ç;rtigos 1.331 a 1.358 e demais legislações, aplicáveis a todos os Condôminos, 
/ 

Usuários e terceiros em geral que adentrem ou sejam alcançados pelas áreas deste 
1 

Subcondo nínios, observadas as normas específicas tratadas neste Anexo. 

CAPÍTULO 1 

DO OBJETO 

Art. 12. O cbjetc destas Normas Específicas é estabelecer os termos e condições de 

utilização cio Subcondomínio H2teleiro1 as quais são complemen~~,res . aquelas 

constantes ja Parte Geral desta Convenção de Condomínio, ficando a ela suj~itos os 

Condómino; titulares de Unidades Autônomas hoteleiras, Usuários ~ terceiros em 
r 

geral que adentrem ou sejam alcançados pelas áreas do Subcondomf nto Hoteleiro. 

Parágrafo único - O Subcondomínio Hoteleiro se destina à utilização de natureza 

exclusivamente hot eleira sendo que, dentro dessa finalídade, contém áreas nas quais 

serão prestados serviços hoteleiros, a fim de dar suporte àquela finalidade básica de 

utilização. 

1 Página 1 de 28 
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Art. 2º. e Subcondomínio Hoteleiro será composto de 310 unidades autônomas 

hoteleiras ("Unidade Autônomas" ou "Quartos"), ático, cobertura e demais áreas 

comuns de. uso exclusivo especificadas no memorial descritivo do Empreendimento. 

Art. 3º. Con~lderando que as normas constantes deste Anexo I são complementares 

àquelas estabelecidas na Parte Geral, sua alteração implicará oa observância dos 

mesmos w'.Sruns estabelecidos para alteração de dispositivos ,da Convenção, 

estabeleci :lo.5 em referida Parte Geral, tendo como base, entretanto, somente os 
\ 

Condõmin:::>s que tenham Unidades Autônomas neste Subcondomínio. 

CAPÍTULO li 
1 

DAS ÁREAS COMUNS DE USO EXCLUSIVO 

) 

Art. 42_ São Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subconqomínio Hotel, ~ serem 

utilizadas na forma prevista nesta Convenção aquelas a seguir mencionadas, além dos 

bens, equipamentos, instalações e demais áreas afetas ou deferidas ao uso exclusivo 

desse Subcondomínio, ainda que aqui não expressamente mencionadas, mas não 

especificadas como Áreas Comuns Gerais e Áreas Comuns de Uso Exclusivo dos outros 

Subcondcm nios: 1?. Subsolo: 01 (uma) área de· subestação, 01 (uma) sala de quadros, 

área par2 gerador, 01 (uma) área para distribuição de unif(ilrmes, 01 (uma) sal~ 

O.P.(oper3ç.§c), 01 {um) depósito de materiais ~e limpeza (DML), 01 (um) 

almoxarif3do, 01 (uma) área para lixo seco, 01 (uma) área para lixo orgânico, 01 (uma) 

área hig. ÇéJixas, áreas de circulação, 01 (uma) doca Hotel, 01 (uma) tfortaria com 

sanitário, 03 (t rês) caixas de elevador de serviço, 01 (uma) área de manutenção, 01 

(um) refeitório, 01 (uma) área de separação de roupa, sala de quadros, 03 (três) caixas 

abertas de elevadores sociais, hall dos elevadores e acesso para pedestres, 02 (duas) 

caixas de escadas e o direito de uso exclusivo de 155 vagas de garagem 

indeterminadas. Térreo: 24 (vinte e quatro) quartos com banheiro, como unidades 

aut ônomas; 03 (três) caixas abertas de elevadores sociais, 03 (três) caixas abertas de 
1 

elevador~s de seíVIÇ0, 05 (cinco) caixas de escadas, sendo 02 (duas) de uso 

compartilhado com o Mall, área para maleiro, rouparia e depósito, rouparia 
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' supervisão, área para apoio, governança, gerência, hall social e hall de serviço, área 
1 

pa.ra restaurante, área -para cozinha, área para WC masculino, WC fem1inlno e DML, 02 
, r 

(dois) vestiários com banheiro, sendo 01(um) masculino e 0l(um) feminino, área de 

armários e vestiário para portadores de necessidades espeéíais, área par) armários; 01 

depósit o, 02 (dois) -~anitários com acesso para portadores de necessidades especiais; 

área de ci rcu lação entre os quartos; área para CPD, área para carrinhos, área para 

CFTV, rouparia e depósito e área para arquivo morto. 

Art. Sº. Ce·rtas áreas e equipamentos comuns de uso exclusivos do Subcondomínío 
1 / 

Hoteleiro poderão t er seu uso def.erido à exploração por t'ercelros, nesses incluída a 
\ 

Operadora Hoteleira, podendo essa cessão ser feita a títu lo oneroso ou gratuito. 

Parágrafo único - A Operadora Hot eleira, em sendo de seu interesse e caso não 1 

~ 

desenvolva diretamente a operação de tais áreas, poderá comparecer como 

intervenien-~e em todo cont rato que for firmadà com terceiros, a fim de supervisionar 

o funcionarnento das citadas áreas e equipamentos, bem como a qualidade dos 

serviços i:,restados, sua regu laridade, limpf;!za e os respectivos cLstos. 

Art. 69. Toda e qualquer renda referente·, à cessão de uso onerosa que o 

Subcondomín io .Hoteleiro fizer deverá ser revertid-a aos seus 1cofres, ainda que para 

tanto, sej3 utilizada conta corrente do Condomínio Geral. 
1 

CAPÍTULO Ili 
) ' 

DAS UNIDADES AUTÔNOMAS 

Art. 79• Const ituem propriedade autônoma de cada Condômino do Subcondomínio 

Hoteleiro as 310 Unidades Autônomas hoteleiras (as "Unidades · Autônomas") e 

respectivas áreas comuns e instalações. 

\ 
§ 19

• Referidas Unidades Autônomas se destinam ao uso hoteleiro, não se admítindo 

uso para firs residencial, comercial, industrial, ou quaisquer serviços que não sejam o 

hoteleiro 

\ 
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§ 2º. A exploração hoteleira das referidas Unidades Autônomas se dará de forma 

conjunta, de modo que todas elas serão operadas por uma única Operadora Hoteleira 
,,, 

sob um .'.m ico i11s".:rumento jurídico, que vinculará o uso de todas as Unidades 

Autônomas in~egrantes do Subcondomínio Hotel. 

-
§ 32_ Cadêl L'nidades Autônomas somente poderão ser alienadas como ~m todo, sendo 

expressar1e1te proibida a alienação de suas partes acessórras das Unidades 

Autônom➔s, salvó nós caso~ expressamente previstos em lei. 

Art. 82. A':J Llnidades,Autônomas hoteleiras se destinarão obrigatoriamente à utilização 

como m~io de hospedagem, irnpondo•se que as mesmas sejam e permaneçam 
\ . 

decoradas, mobiliadas e equipadas ' de acordo com os padrões e conceitos 

desenvqivídos pela Operadora Hoteleira, bem assim integrando o Pool. 

Parágrafo único" O Condomínio, representando os interesses individuais homogêneos 
' 

dos Concôminos do Subcondomínio Hoteleiro e., quando o caso, seus Condôminos, 

deverão adquirir ou locar em ..seu nome os bens e serviços abaixo 

exemplifr:ativament e apresentados, necessários ao desenvolvimento da prestàção de 

serviços :10t eleiros, sendo que o Subcondomínio Hotel deverá arcar com o~_custos 
/ 

correspond,~ntes: 

. . ' 
(a) Informática - 'sistema de software de titularidade ou l.icencia-do ,pela Operadora 

ou, ainda, por ela indicado à aquisição; .._...... 

(b) Sonorização - equipamentos de rádio ou similar para serem usados pela 

governariça e pela segurança; 

(e} Papelaria - tudo que disser respeito aos formulários e impressos que serão 
/ 

utilizado~ para deserlvolvimento das atividades hoteleiras; 
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' 
( d) Out ros que, por sua natureza, se façam /hecessários ou adequados ao 

desenvolvimento e prestação de serviços hotel~íros nas Unidades Autônomas e áreas 

comuns d~ uso exclusivo do Subcondomínio Hoteleiro. 
f 

Art. 9Q, Apenas e tão somente para fins operacio1ais a Operadora Hoteleira poderá -
1 - 1 

alterar a identificação das Unidades Autônomas hoteleiras do Subcondomínio 

Hotelei.ro. 

Art. 10. É vedada a utilização de Unidades Autônomas hoteleiras do Subcondomínio 
1 

Hoteleiro para quaisquer outros fíns que não estabelecidos nesta Convenção, não 

sendo permit ida, desta forma, a sua ut ilização para abrigar atividades de escritório, de 

consuJtór'o, de loja, de manufatura ou de indúst ria . 

Parágrafo único - É vedada aos Condôminos a utilização direta de suas Unidades 

Autônom 3s hoteleiras, que a todo tempo ficarão deferidas ~ exploração como meio a'e 
1 1 

hospedagem, pela Operadora Hoteleira. Caso o Condômino queira utilizar a sua ou 

) 

- 1 
qualquer outra Unidade Autônoma hoteleira será tratado como um Usuário, ficando -J 

sujeito às n::>rmas e preços çle utilização est abelecidos pela Operadora Hoteleira para 

seus diertes. 

1 / 

Art. 11. \isando atender os interesses individuais homogêneos dos Condôminos,,,fica o 

Condomhio, por si ou, se possível, pelo Subcondomínio H~t·~1irri·,.- -~~torizado a 

promover algumas aquisições, realizar reparos, manutenções, conservações, vistorias, 

auditorias, et c., as quais alcançarão a todos seus Condôminos, ressaltandoªse, 

entretan~o que t udo o quarito for feito dentro ou relacionado às Unidades Autônomas 

hoteleiras ;;erá de propriedade de seus respectivos titulares, como acessórios da 
1 1 

propríedride. 

í 

CAPÍTULO IV 

DA UTILIZAÇÃO D'°(S UNIDADES AUTÔNOMAS HOTELEIRAS E DO POOL 
1 
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Art. 12. Considerando a àestinação e forma de exploração do Subcondomínio Hoteleiro, 

para que sL as Unidades Autônomas sejam exploradas como meio de hospedagem e para 

que seja atirgida a finalidade de prestação de serviços de hospedagem e serviços 

correlatos, fic3 iesde logo criado, em caráter obrigatório e perene, um Pool, ao qual os 

Condôminc s do Subcondomínio Hoteleiro aderirão e assim deverão permanecer, 

visando a otimizaç§o dos gastos e_ receitas decorrentes das atividades nele 

empreendida;, 

Parágrafo úr.ico - Fara os fins da presente considera-se Pool o sistema unificado 

formado p:>r Condôr,-inos do Subcondomínio Hoteleiro, que congregam suas Unidades 

Autônoma ; :orn o 0bjetivo de explorá-las conjuntamente, qe modo uniforme e 

homogêne:>, por rne'o da ou para a Opeíadora, ou empresa de seu grupo econômico. 

Art. 13. A~ rng~as relativas à estruturação jurídica e operação do Pool, especialmente 

no que respeita à sua administração, gerenciamento e exploração estarão disciplinadas 

em contrato específico firmado com a Operadora Hoteleira. 

Art. 14. DHda 3 infraestrutura hoteleira do Subcondomínio Hoteleiro a sua 

administr~;ão condominial e exploração hoteleira serão necessária e obrigatoriamente 

feitas pel.- Operado ·a Hoteleira, sociedade empresária cujo objeto social seja o de 

administraçzo, operação e exploração comercial de hotéis, apart-hotéis ou 
i 

empreenóirr,entos similares, sendo certo que tal empresa estará investida/ nos 'termos 

destas Norr,as Específicas, de todos os poderes necessários para, em nome do 

Subcondominio Hot eleiro e do{s) respectivo(s) Condôminos(s), exercer a 'sua 

administrnção. 

Art. 15. À Operadora Hoteleira sempre caberá a administração e exploração do Pool (i) 

seja e-0m.:, parte sócia ostensiva, caso se constitua uma sociedade em conta de 

participaçãc, (ii) seja como locatária, caso se opt e por relação de locação, {iii) seja 
1 

como cortr;i tada, caso se estabeleça um contrato de administração firmado com unh 
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sociedade de condôminos contratantes; ou, (iv) sob qualquer outra forma de 

exploraçâo que os interessados venham a adotar. 

Art. 16. Hçverá apenas e tão somente um Pool no Subcondomínio Hoteleiro, sendo 

que cabP.rt exclusivament e à Operadora Hoteleira organizar e estabelecer todas as 

suas regras de funcionamento e operação, dada sua expertlse profissional. 

Art. 17. É terminantemente proibida a criação de outro Pool, que não aquele 

administrado e/ ou explorado pela Operadora Hotelei ra, ou a prática de atos que 

caracteri1em a existência de Pool Paralelo. 

§ 12. Para os fins da presente considera-se Pool Paralelo a exploração e/ou uso da 

Unidade Autônoma pelo Condômino ou terceiro a ~le ligado a qualquer título, de 

forma cor1corrente com o Pool administrado e/ou operado pela Operadora. 

§ 22. O Ccn ::lômino que praticar atos que direta ou indiretamente levem à formação de 

Poo/ Par1/dc ou a algum t ipo de concorrência com o Pool administrado e/ou 

explorado pela Operadora será notificado por esta para, de imediato, abster-se de t al 

prát ica, ~-ob :>ena de, não o fazendo, arcar com a multa aplicável ao condômino 

antissociéll, sem e embargo da adoção das medidas judiciais cabíveis. 

1 

"' \ , 1 I 

§ 32. No momento da aquisição da Unidade Autônoma hoteleira, ainda que sob 

promess~ ou cessão de direito, o respectivo adquirente será considerado 
\ 

automati .:amente aderido ao Pool e às relações juríàicas que dele decorrerem ou 
1 

forem in~tr Jmenta lizadas para permitir a su~ operação, tenha ou não o adquirente 

firmado :ermo de adesão ao instrumental jurídico que envolve a exploração da 

unidade ílutônoma adquirida e respectivas áreas comuns. A não entrega de cópia do 

referido nstrumeRtal jurídico pelo alienante não é motivo de escusa à adesão ou 

servirá d<· mot ivo para o afastamento do Condômino, haja vista que cópia do mesmo 

estará à cisposição na administração do Subcondomínio Hoteleiro. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATIVIDADES INERENTES AO SUBCONDOMÍNIO HOTELEIRO 

Art. 18. O Subcondomínio Hoteleiro contará com um sistema de prestação de serviços 

de natureza hoteleira, devendo tais serviços ser obrigatoriamente mantidos em 

funcionamem:o permanente. 

Parágrafo único - A manutençào de tais ser\/iços, dependendo de sua natureza, será 

custeada O) pelos Condôminos, mediante pagamento das despesas condominiais 

específicas do Subcondomínio Hoteleiro; (ii) pelos Usuários e Condôminos que 

utilizarem daqueles serviços cujo uso ímpõe pagamento específico; e/ou (iii) com as 

rendas e/ou receitas advindas da exploração hoteleira, tais como receitas ou rendas 

advindas da exploraçao do rest aurante, salas de reuniões, estacionamento. 

Art. 19. Os serviçQ~ hoteleiros que serão prestados no Subcond_omínio Hoteleiro, pela 

Operadora e/ou por terceiros que vierem a ser contratados, exemplificativamente, são ..__,, 

os abaixo mencionados: 
' 

(a) Recepção: operação 24 horas por dia, para atendimento na área da recepção 
1 

de pessoas_ rec:ebimento e distribuição de mensagens, volumes e chaves dos 

apartame1tos. etc.; 
' • . >. 

• 1 t• 

(b) Telefonia: recepção e distribuição de recados telefônicos e despertador, bem 

como a realização de ligações urbanas, interurbanas e internacionais; 

(e) Mensageiros: transporte e entregas de volumes, correspondências e serviços 

de recado aos Usuários; 
'--

(d) Amenidades: eventual disponibilização no balcão da recepção de balas, 

biscoitos, frut as, bem assim de xampu, sabonete, etc. nas unidades autônomas; 
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1 

Paisagismo: decoração da recepção e eventuais out ras áreas comuns feita com 

flores na,:urais, Etc., incluindo-se decoração d@ época; 

(f) Gov,:manca: limpeza e arrumação das unidades aut90.omas; 
( 

(g) TV acabo; 
' 

{h) C.Jn::íerqe: pessoal que realizará a intermediação ent re o~ interessados e as 

empresa~ prestadoras de serviços externos, observada a relação de serviços e de 
1 

1 

empresa~ preparadas pela Operadora para tal fim;
1 

(i) Business Center: local com área com comput ador, serviços de acesso à internet, 

etc.; - ~ \ 

U) Lõvanderia: realizar~ a lavagem e os serviços de t inturaria de roupas; 

(k) Re'.staurante, bar, servíço de quarto (room service) e similares: realizará o 

fornecimen·~o de: alimentos e bebidas, conforme a relação de produtos-colocados à ,,-. 

disposiçã.1 dos Usuários; 

(1) Salai; de reunião/convenção: locais destinados à r;~alização de co~venções, 

palestras seminários, conferências, reuniões, congressos, apresent-a-ções, painéis, 

almoços t~xecut ivos e outros eventos do gênero. 

(m) Estacionamento: sistema rotativo de estacionamento para Condômino, 

Usuário, visitante e outros. 

(n) Outros: serviços que usualmente sejam disponibilizados em empreendimentos 

similares e compatíveis com a operação empreendida pela Operadora Hoteleira. 

Página 9 çle 28 

1 -

Av Brasil, n° 275/281 - Guanabará -Cep 13.023-075 -Fone: (19) 3231-2121 • Campinas-SP -e-mail: cartfrat@dglnet.com.br 
- .. ... -

LO 
~ 
(Y) 

cn 
(D 

r-

380



, .../ 

TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE !MOVEIS DE CAMPINAS 
Ç/tl'lllemo ,/e,.,,/./e(o-vllmada-:Jimló~ 

\ OFICIAL 

§ 19. Caberá à Operadora Hoteleira determinar quais serviços s~rão objeto 

cobrança específica mediante ut ilização, bem cbmo o respectivo preço, atentando, 

sempre, er1 qualquer dos casos, para as normas e valores comumente praticados no 

- mercado local, tomando sempre por base empreen~imeFttos similares e concorrentes 

ou que utilizem sua(s) marca(s). J 
1 

§ 2º. Os or:>fissionais e prestadores de serviços necessários à operação das atividades 

ínerentes ~1 prestação dos serviços de hotelaria no ~ubcondominio Hot eleíro serão 
) 1 

selecionçid<>s e contratados pela Operadora Hoteleira, em nome dela ou ~m nome do 

Condomínio, nos termos estabelecidos no contrato específico que com ela for firmado. 

§ 32. Toda responsabilidade trabalhista, fiscal, previdenciária e outras relacionadas à 
- l 

mão-de-obra empregada pelo Condomínio ou pelp Operadora Hoteleira para trabalhar 
\ 

-no Subcondomínio Hoteleiro será de exclusiva responsabi lidade deste e de seus 

Condôminos ou da Operadora Hoteleira, conforme ajuste que vier a ser firmado, sem 
1 

qualquer assunção de responsabilidades pelos Condôminos dos demais 

Subcondnrrínios. 

CAPÍTULO VI ( 1 1 

DOS DIREITOS E DEVERES 

/ 

Art. 20,. Além dos cie;eres e obrigações dos Condôminos do Subcondomínio Hoteleiro, 
: • i •• -~-, 

previstas na Parte Geral desta Convenção, devem os Condôminos e Usuários deste 
~ , _ 

Subco~domínio, -seus sucessores e prepostos a qualqu~r t ítulo, atender às seguintes 

r~gras: 

(a) conservar a plena e inteira posse ou disponibilidade das Unidades Autônomas e 

respectiv~s áreas comuns, bem assim sdbre as instalaçõe~ técnicas, os equipamentos 
1 

operacionais, o material e os estoques operacionais, não constituindo sobre elas 

qualquer gf"C;lvame que venha a afetar sua exploração pela Operadora; 
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(b) não tur~ar, nem esbulhar a posse que venha a ser exercida pela Operadora 

Hot eleira, Hn'1idar.do também seus melhores esforços para não permitir que terceiros 

o façam; 

(c) não int-?rferir na operação e administração desenvolvidas pela Operadora 

Hoteleira; 

1 

(d) rec.:mhece:- o direito exclusivo da Operad~ra Hoteleira de explorar a sua 

ativigade, ~nquanto durarem os -contratos flrmacj,ôs com mesma; 

(e) não dar instruções diretas ou indiretas aos empregados da Operadora Hoteleira 

e/ou emp1 e6ados condominiais, bem como não interferir na atuação destes; 

1 - -

(f) manter o Subcondomínio Hoteleiro em adequadas condições construtivas, livre 

de ônus ou encargos que impeçam a sua exploração regular e tranqüila; 

(g) co 1tribuir ~ara que a Operadora Hoteleira mantenha o Subcóndomínio 

Hot eleiro em conformidade com os padrões contratados; 

(h) efetuar, às suas expensas, a reposição das instalações técnicas e/ou fazer sua 
I • ,1 

atualizaçi-'.o tecnológica, sempre que necessário e solicitado pela Operador:.::i Hoteleira, 1 

conforme disposto no contrato específico que com esta for fírmado. Na hipótese de 

não haver disposição sobre esse tema em referido contrato · e, em se tratando de 

reposiçãc, f:rrehgencial, a Operadora Hoteleira fica autorizada a utilizar recursos de 

fundos de reservas de caráter patrimonial, apresentando as devidas justificativas nos 

10 (dez} dias su:,seqüentes; nos demais casos, a Operadora Hoteleira deverá 
I - -

comunic:1 r aos Condôminos, com razoável antecedência, para que seja convocada e 

realizad2 A.ssembleia Geral Específica com vistas à análise e deliberação de recursos 

necessários a fazer frente aos gastos necessários, conforme proposta de investimento 

apresent ada peia Operadora Hoteleira, instrumentalizada no respectivo orçamento de 

investimento; 
J 

d- , ; 
o . . . o/' 
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(i) custear as despesas que sejam de sua responsabilidade; 

ü) di~ponibilizar o uso, gozo e fruição da Unidade .A!utônoma de acordo com a 

resp~ctivn destinação, desde que não prejudigue a segurança e a solidez da edificação, 

não cause danos aos demais Condôminos e não infrinja as normas legais e as 

disposições aesta Convenção, do Regimento Interno e das regulares decisões 

assemble 3res, e ainda, respeite o direito de terceiros, a boa ordem, os bons costumes, 

a saúde e o '.>em estar dos demais; 

(k) disponibilizar o uso e gozo das pârtes comuns condominiais, de acordo com as 

normas estabelecidas nesta Convenção e desde que não impeça idêntico uso dos 

demais Condôminos, e sobre elas exercer to'dos os direitos que lhe confere a lei e est a 

Convenção, t ambérn devendo ser observadas as mesmas restrições previstas nesta 

Convençã:>. 
J 

Art. 21. São direitos dos Condôminos do Subcondomínio Hoteleiro perceber os 

resu ltados J?OSitivos decol"rentes da exploração de suas unidades autônomas de 

acordo, na forma e no prazo estabelecidos no contrato firmado com a Operadora 

Hoteleira. Adicionalmente, são direitos dos Condôminos: 
1 \ 

(a) exarrinar a qualquer tempo os livros e documentos condominíais .e pedir 

esclarecimentos à Operadora Hoteleira ou ao Síndico; 

(b) ob-;ervadas as normas desta Convenção e do contrato firmado com a 

Operadora Hot eleira, utilizar os serv_!,_ços do Condomínio, desde que não perturbe a sua 

ordem, nE>m desvie os empregados para serviços de seu interesse pessoal, ressalvadas 

as exceções previstas nesta Convenção; 
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convocar, na forma prevista nesta Convenção, e comparecer às Assembleias <Y11ow, ·f> (c) 

Gerais e nelas difucutir, votar e ser votado, desde que em dia com o pagamento das 

quot as condbminiais, ordinárias e extraordinárias; 

(d) denurcíar à Operaaora Hotelerra ou ao Síndico ou ao resJDectivo Subsfndico, 

qualquer irregularidade observada no Condomínio ou no Subcondomfnl_<?i 

, 
(e) alie11ar sua Unidade Autônoma, independente da anuência dos demais 

Condôminos; ' I 

'1 
\ ~ 

(f) prooor à Operadora Hoteleira, semj:ire por escrit o e com urbanidade, 

providêntii!S que lhe pareçam adequadas à conservação e defesa do patrimônio 

comum., bfm como apresentar•lhe sugestões, queixas e reclamações; 

(g) aprovar em 
1
Assembleia Geral a formação de comissões, atribuindo•l~es 

funções, para implantar, gerenciar e/ou fiscalizar normas, procedimentos, obras e tudo 

o mais qu€ for de i~teresse do Condomínio; 

(h) praticar todos os demais atos inerent es a sua qualidade qe Condômino; 

(i) ter preservados em face dos demais Condôminos e terceiros,_. seus dados 
. \ _ _,,. , 
• . • • ' 1 

constante~ dos registros condominiais, salvo em caso de autorização, escrita o'u de 

determinação judicial; 

U) recorrer das decisões proferidas pelo Síndico, por meio ã a interposição de 
1 

recurso a ser apreciado pela AssembleJa Geral, sem prejuízo do direito de recorrer ao 

Poder Judiciário a qualquer tempo. 

- - 1 

Art. 22. Os aanos causados por Usuários de Unidades Autônomas hoteleiras ficarão ao 

cargo da Operadora Hoteleira, a qual fica incumbida de arcar com os respectivos 

danos, se arrendatária, ou arrecadar recursos junto aos Condôminos para os reparos, 
1 
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se exploradora e administradora do Pool que vier a ser formado para explorá-las, 
\ 

cobrando os gastos decorrentes do respectivo càusador, em direito de regresso. 

Recebidos os valores do causador do dano, se este tiver sido reparado pela Operadora 

Hoteleira, O$ valores correspondentes a esta pertencerão; se o aporte f inanceiro tiver 

s-tdo feito oelos Condôminos, o~ valores deverão ser a estes revertidos. 

CAPÍTULO vll / 

/ . , 
DA OPERADORA HOTELEIRA E DO SUBSINDICO 

Seção 1 

Da Operadora Hoteleira 

Art. 23. O Subcondomínio Hoteleir_o será administrado e explorado pela Operãdora ,,, 
Hoteleira, a5 quais agirão com autonomia no que concerne à Administradora Geral. 

1 
~ 

Nos limites das áreas de competência da Operadora Hoteleira, esta terá a liberdade de 

atuação e administração, mas sempre deverá agir com respeito às postur~s legais, 

desta Conven~ão e de seus Anexos, das Assembleias Gerais, das l ssembleias 

Específicas, do respectivo Subcondomínio e às normas estabelecidas pelo respectivo 

Subsíndico. 

) 
/ 

§ 1º. Em caso de eventual vacância da Administradora Específica e/ou da Operadora 

H2_teleira, ó Subsíndico deverá convocar imepiatamer:ite u~ma Asse111~lei~il~Pl~:cífica 

para escolha de nova operadora e/ou administradora específica, devendo a , 
Administradora Geral administrar o Subcondomínio· Hoteleiro enquanto nãd for 

escolhida outra Operadora Hoteleira. 

§ 2il, Dent re as funções a ela atribuídas, necessariament e a Operadora Hoteleira será 

responsável (i) pela organização do Subcondomínio Hoteleiro e supervisão de t odos os 

serviços e atividades que nele serão oferecidos; (ii) pelo estabelecimento de normas 

internas d e funcionamento do Subcondomínio Hoteleiro, sempre devendo observar a 

Convenção de Condomínio e o Regimento Interno do Condomínio;/ e (iii) gerenciar o 
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Subcondcmínio Hoteleiro de forma independente e específica, contratando, se for o 

caso, emprEgados, eventos, promoções, marketing, a fim de desenvolver a atividade a 

que se propõe. Poderá, aínda, arrendar ou locar áreas comuns do Subcondomínio 

Hoteleiro d.estir,adas/ a sérviços, ajustarldo valores, critérios e periodicidade de 

reajustes E prazos, assim como rescindir contratos; dispensar serviços não 

satisfatór o~, e tudo o mai.? para o melhor funcionamento e maior rentabilidade para 

os titularE:s das Unidades Autônomas Hoteleiras. 

'-
§ 32. Sâo. õinda, funções da Operadora Hoteleira, aplicáveis 'rm caso de e~ploração 

hoteleira dt•sEmv~lvida em estrutura jurídica que não seja de locação/arrendamento, 
..___ 

sem prejLízo de outras a serem estabelecidas em contrato específico: 

I 
/ 

(a1) apresent~r o orçame~o específico do Subcondomínio Hoteleiro para o 

exercício ,o:ial, que terá duração de 1 (u-m) ano, iniciando-se em 1º de janeiro de cada 

ano e encerrando-se no dia 31 de dezembro do mesmo ano; 

(b) 

' 

elabt)raí as demonstrações..,r..elativas às despesas efetuadas e receitas auferidas, 
f 1 

apresentélndo aos Condôminos ou ao representante por eles contratados (o-<'Asset 
1 

Manager ' ou "Administrad_or de Ativos" ou mandatário}, se for o caso, a 

documentação correspondente; 
1 

1 • 

(e) fa?er concorrêncj-as ou tomada de preços para serviços dó -~úfii:ondomínio 

Hoteleiro, ~odendo ordenar qualquer reparo ou adquirir o que for necessário, 

mediante- consulta - prevía à aprovação do Conselho Fiscal das despesas extra

i 1.. • orçament ç;rias; 

(d} advertir, verbalmente ou por escrito, o Condômino infrator de qualquer 

disposição da presente Convenção, Regimento-Interno ou de deliheração assemblear; 
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(e) 
<P. o 

efetuar seguro do Subco-ndomínio Hot eleiro, previsto nesta Convençã 1/'1'1Jç,v•l\ 1:,<::> 

devendo fazer constar cfa respectiva apéÚce previsão de ré'construção, em caso de 
1 

destruição total ou parcial; 

{f) efet-Jar sP.guros de responsabi lidade civil contra terceiros; \ 

(g) convocar Assembleia Específica do Subcondomínio Hoteleiro ou, ainda, a 
1 

Assembleia Geral e reunião do Conselho Fiscal, bem assim resolver casos que não 

tiverem solução orevista, expressamente, na lei ou ne_sta Convenç~o; 

{h) - di)por dos documentos necessários para a administração, que deverão ser, 

obrigatoriamente, apresentados ao Subsíndico; 

(i) determinar execução de obras de comprovada necessidade e inadiáveis, ou 
' 

pela Asseml)leia ·Específica, nos casos gerais, tanto nas Áreç1s Comuns de Uso Exclusivo 
1 

do Subcondomínio Hotelei ro, quanto nas próprias Unidades Autônomas hoteleiras; 

U) dirigir, fiscalizar e licenciar o pessoal empregado no Subcondomínio Hoteleiro, 
i 

bem assim os prestadores de serviços contratados; 

{k) proceder ao registro de todó"s os empregados, em seu nome ou. _em nome do 
~ -

Condomínio, conforme vier a s~r ajustado no cont rato específíco,"a·ssim' como efetuar 

os recolhjmentos de tributos e contribuições socials previstos em lei; 

§ 4º. Ao assumir as funções de Operadora Hot~leira, a empresa contratada será 

responsável pela contratação e supervisão de terceiros e empregados para exercício 

das ativida-des empreendidas no Subcondomínio Hoteleiro, conforme estiver 

estipulado no instrumento cont ratual que reger sua contratação. 

§ 5º . A Operadora Hoteleira será, também, a única r~sp0nsável pela ,prestação dos 
l 

serviços de hospedagem e demais serviços correlatos aos Usuários é visitantes do 

(J 1 . 
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Subcond:imínio Hoteleiro, devendo manter o Condomínio a salvo e indene de 

qualquer reclamação, pretensão ou demanda prpmovida pelos Usuários ou visitantes 

do Subcondomínio Hoteleiro. 

§ 62. A r~c-:ita advinda da exploração e operacionalização do restaur~nte, bem como 

seus resJlt ados serão definidos em contrato próprio firmado entre a Operadora 

Hoteleir.; e os Corn:1ôminos, ou entre est es e urna empresa esRecializada em operação 

de restaL•rantes, contendo, neste caso, a anuência-da Operadora Hoteleira. 

Seção li 

Do Subsíndico 
1 

Art. 24. o ~ubsíndico será responsável pela supervisão e fiscalização da administração 

do Subcondomínio Hoteleiro nas questões que, por sua natureza, por esta Convenção 

__ ou por cont rato, caibam à Operadora Hoteleira. Assim, caberá ao Subsfndico praticar 

os atos abaixo, dentre outros previstos nesta Convenção ou est abelecidos em 

Assembleia Específica: 

{a) fücalizar e supervisionar as atribuições e qualidade dos serviços da Operadora 

Hoteleira, nos termos do contrato próprio com ela firmado; 

(b) fiscalizar os-contratos firmados pela e~presa Operadora.,Hote!~ira;,.-que tenham 

atuação no ânbi!o das Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subcondomínio Hoteleiro; 

{e) er:i conjunto com o Conselho- Fiscal, revisar o orçamento· específico do 

Subcondomínio Hoteleiro, elaborado pela Operadora Hoteleira, para o exercício social, 

que terá duração de 01 {um) ano, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se no dia 

31 de dezer1bro de cada âno; 

) 
1 

{d) revisar a demonstração mensal das despesas efetuadas e das receitas auferidas 

elaborada pela Operadora Hoteleira; 
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(e) err caso de inércia da Operadora Hoteleira, mandar executar quaisqu r 

consertos ou reparos ~e vulto, de caráter urgente, nas instalações danificadas, 

independent emente de consulta à Operadora Hoteleira, aos Condôminos, desde que 
1 

as peculiMidades das medidas emergenciais a serem tomadas não possibilitem tal 
1 

consulta i:-révia; 

(f) an.3lisar os relatórios financeiros elaborados pela Operadora Hoteleira, os quais 

conterão a!, movimentações bancárias realizadas e eventuais saques feitos em 

quaisquer fundos referentes ao Subcondomínio Hoteleiro, relativos' ao exercício de 

suas atribuições na operação das atividades condomin iais e hoteleiras desenvolvidas 

pela Oper-adora ~oteleira; 

(g) co11v.:>car Assembleia Específica do Subcondomínio Hoteleiro ou, ainda, 

Assemb!e;a Geral e reunião do Conselho Fiscal, conforme estabelecido nesta 

Convenção; 

(h) di~por do3 documentos necessários para a administração, os quais estarão sob 

a guarda e gestão da Operadora Hoteleira, e que deverão, obrigatoriamente, ser 

transferioos a seus sucessores, tudo devendo constar de relação na ata da eleição de 

cada no\.o Subsíndico: livro de atas da Assembleia geral; livro de presença de 

condômino5 na Assembleia geral; livro de atas das reuniões do Conselb'o ·Fiscal; livro

caixa; livro de queixas, ocorrências e sugestões; fichário de empregadQs; plantas, e 

outros in~rentes à respectiva administração cõndominial; 

(i) providenciar a abertura, numeração, rubrica e encerramento dos livros no 

âmbito condominiai; \ 

U) acompanhar o envio das cartas de convocação para a Assembleia Específica do 

Subcondomínio Hoteleiro, pro'i.idencíando para que sejam realizados os respectivos 

registros dt1s atas e remetidas cópias aos Condôminos; 

tJ ~ 
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(k) e;:m caráter excepcional, convocar a Assembleia Específica E><!raordinária para 

propor .'l substituição da Operadora Hoteleira, nos termos estabelecidos nesta 

Convenç.fo , bem assim propor out ra empresa para exercer as funções exercidas pela 

então su;:,s::ituída; 

(1) iVeri,=icar o cumprimento, pela Operadora Hoteleira, das deliberações 

assem!Jleares. ,, li 

( 

(m) resoiver, juntamente com a Operadora Hoteleira-' casos estritamente 

relacionadcs ao âmbito condominial, que não t iverem solução prevista expressamente 

na lei ou nesta Convenção. 

_I 

CAPÍTULO VIII 

DAS ASSEMBLEIAS ESPECÍFICAS ;) 
1 

Art. 25., A Assembleia Específica Ordinária do Subcondomínío Hoteleiro poderá ser 
\ 

realizada em duas etapas, a saber: 

(1) 1ª etapa - até o final de dezembro de cada ano, para (i) discutir e votar o -

orçament o ::las despesas para o ano seguinte; e, (ii) apreciar quaisquer,ou~ros assuntos 
, · :. r :"' , 

de interec;se do Subcondomínio expressos na Ordem d6 Dia; . 

(2) 
1 1 1 

2~ e~apa - até o final de março de cada ano, para (i) discutir e votar o relatório 

e as contas do ano findo; (ii) eleger o Subsíndico e membros do Conselho Fiscal, 

quando o c;Jso; (iii) deliberar sobre a contratação de auditoria externa para fiscalizar e 
1 

acompanhar a contabilidade do Subcondomínio, 'correndo por conta dest e as despesas 

correspond-=ntes, sendo que os trabalhos de auditoria poderão ter caráter eventual ou 

permanent e; (iv) f ixar os .honorários do Subsíndico, se for o caso; e, (v) apreciar 
1 

quaisquer outro!: assuntos de interesse do Subcondomínio expressos na Ordem do Dia. 
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Parágrafo único - A aprovação, sem reserva, das demonst rações financeiras e das ,r -v 

contas, exonerará a Operadora Hoteleira de qualquer responsabilidade, salvo erro, 

dolo, fraude ou coação. 

Art. 26. Compete à Assembleia Específica Extraordinária precipuamente: 

(a) de!ib:2rar sobre ~atérias de interesse ~êral do Subcondomínio que não sejam 
1 -

de compe: ênc~a da Assembleia Específica Ordinária; 

{b) ded dir, em grau de recurso, os assuntos que t enham sido deliberados pelo 

Subsíndicc,, ;Jela Operadora Hoteleira, conforme o caso, a ela levados a pedido dos 

interessadas; 
_.../ 

(e) de!-titui r e/ou eleger o Subsíndico e membros de conselho, nos casos de morte, 

renúncia r-u '.:lé-stituição; 

(d) apreciar as demais matérias constantes (,ia Ordem do Dia; 

(e) impor multa ao Condômino infrator; e, ( 

(f) conhecer P. decidir recurso de Condômino ou do Conselho Fiscal. 
1 

• i 

Art. 27. Os ':ondôminos, quando da instalação da Assembl~ia Específica élegerão o 

Presidentf', que poderá ser Condômino ou não, cabendo a secretaria dos trabalhos a 

uma pess-3-a indicada pelo Asset M anager ou pela Operadora Hoteleira, caso esta 

.part icipe da Assembleia. É proibido ao Síndico e ao Subsíndico presidir ou secretariar 

os trabalhos da -Assembleia Específica. 

I 
1 

). 
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; .. ~ Art. 28. A Operadora Hoteleira deverá comparecer a todas as Assembleias Específicas, 

a fim de prestar contas de suas atividades, esclarecer eventuais dúvidas que surjam 
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1 ~ 1 b f' ' ' · ~ 9 ~e com re apo ao orçamento que e a orar e, en 1m, prestar os necessan VI/\ 

\ -
esclarecimentos aos Condôminos, ressalvado o disposto no parágrafo único abaixo. 

Parágrafo único - A Operadora Hoteleira estará dispensada de comparecer à 

Assembleia Específica caso a relação jurídica com ela estabelecida seja de 

locação/arrendamento, hipótese em que as atividades indicadas no caput serão 

desempenhadas pelo Asset Manager. 
l 

Art. 29. DE•verão 5er obedecidos conforme a matéria, os quóruns abaixo para as - . / .~ 

deliberações tomadas em Assembleia Específica, sem prejuí~o de outt~s quóruns 

previstos nesta Convenção e na lei: 

r 

(a) dt·liberação sobre a não renovação do contrato da Operadora Hoteleira, caso 

outro quorum não esteja previsto no contrato com ela firmado; - Maioria Absoluta de 

votos por unidade Autô!loma, cujo Condômino se faça presente ou representado na, 

ou tenha encaminhado decla(ação de voto para a Assembléia Específica {metade mais 

um); 
/ 

(b) ccntratação de nova administradora em caso de término, a que título for, do 

contrato firmado com a Operadora Hoteleira: Maioria Absoluta de votos por Unídade 

Autônoma, cujo Condômino se faça presente ou representado · na, _ou tenha 
1 ) . • - > 

encaminhado declaração de voto para a Assembléia, Específica (metade mais um); 

(c) destituição da Operadora Hoteleira, sem justa causa, com a resolução do 

respectivo contrato - votos que correspondam a 2/3 (dois terços) dos Condôminos do 
1 

Subcondomínio; 

§ 1º. Para fms de resolução do contrato da Operadora Hoteleira, por inadimplemento 

desta e sem que a' mora tenha sido purgada, o Síndico, com a anuência do Subsíndico 
I -

do Subconcíomír.io- Hoteleiro, fica investido dos necessários poderes para realízar ta l 

reso luçãc-. 
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§ 22. Fica ressalvado no que respeita à destituição sem justa c_ausa d9 Operadora 

Hoteleira o dtreito desta receber eventuais multas e penalidades previstas no(s) 

cont rato(sJ espedfico(s) com ela firmado{s). 

) 

CAPíT'ULO IX 

obsFUNDOS 

Seção 1 

Do Fundo de Reserva 

\ 

1 • 

) 

Art. 30. :onsiderando as peculiaridades do Subcor;idomínio Hoteleiro e de suas 

Unidades Autônomas Hoteleíras, fica ajustado que seus Condôminos criarão uma 

reserva, constituída mês a mês, com a finalidade de financiar a reposição e/ou 

renovação dos bens, equipamentos e materiais operacionais do Subcondómínio de 

acordo cem os percentuais estabelecidos e de acordo com as provisões previstas no 
--

contrato celebrado com a Operadora Hoteleira. Os valores do Fundo de Reserva não 
J 

sérão utillzados p-arn obras e trabalhos de pequena manutenção de rotina. 

§ 1º. A ut ili.zaçãc do fundo, seja para as áreas comuns de uso exclusivo, seja para as 

Unidades Aut ônomas hoteleiras1 será feita de acordo com as pecessidades do 

Subcondominio Harnleiro/ na medida das necessidades de cada üma·,ael~s; ·e.m razão 

dos inter~sses individuais homogêneos dos Condôminos, ressaltando, entretanto, que 
( 

t odos os b,ms aue estiverem dentro ou forem destinados às unidades autônomas 
\ 

serão de Jropriedade de seus respectivos titulares, como acessórios da propriedade. 

\ 
§ 22. Os percentuais de arrécadação para formação e manutenção do fundo deverão 

estar previstç,s no contrato que for firmado com a Operadora Hoteleira, considerando 

as marca; oueserão deferidas ao Subcondomínio Hoteleiro. 

N ? 
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§ 3g. A arrecadação do Fundo de Reserva sq poderá ser suspensa se houver 

concordância da Operadora Hoteleira. 

§' 49. A administracão @' gestão dos recursos desse fundo serão feitas pela Operadora 
• l -

Hoteleira. 

§ 52. O eventual saldo positivo deste Fundo de Reposição de Ativos, ao final de cada 

exercício fisc2I, será automaticamente tomado como saldo inicial para o exercício fiscal 

subsequç-nte e partencerá aos Condôminos, na proporção de suas frações ideais. 
l 

( 

§ 6º , Fica ajustado que se o contrato com a Operadora Hoteleira não trouxer previsão 

para fundo de reserva ou reposição de ativos, ?ua formação e manutenção serão feitas _, 

1 
pelo recolhimento de (i) um percéntual mensal incidente sobre as despesas ordinárias ,-. 

1 

específk<1s do Condomínio, abaixo indicado, salvo se outro estiver estipulado no 

contrat o específico firmado com a Operadora Hoteleira; (ii) 20% (vinte por cento) do 

saldo verific:adó no orçamento de cada exercício fiscal; (iii) rendimentos decorrentes 
• 1 

de aplicação das verbas do próprio fundo; (iv) venda d~ bens e equipamentos comuns 

obsoleto~ do Condomínio; (v) juros moratórias e multas previstas nesta Convenção de 

CondomíniCJ e qlH! venham a ser cobrados dos Condôminos. O percentual de ~ue trata 

a alínea ('), tem, será a abaixo especificada: 

i• 

io Fiscal Pleno % Despesas Ordinárias Específicas 
\' ---

2%a.m. - 1 1 !j. 
. ' , 

3%a.m. 
' 

39 e se guintes 5%a.m. ---
Seção li 

Fundo de Contingências Trabalhistas 

Art. 31. o ~ubcondomín\o Hoteleiro terá um Fundo de Contingências Trabalhistas, a 

ser constituído e mantido por seus Condôminos, para ser utílizadq no pagamento de 
J ~ 

C{ . . 
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contingências trabalhistas exclusivamente relacionadas com a mão-de-obra contratada ::,"19VIJ\ "¼C)/ 

em nome do Condomínio, para t rabalhar neste Subcondomínio, salvo na hipótese 

prevista no parágrafo 3º, abaixo. 

§ 1º. Referido fundo será compostp e mantido de acordo com o percentual abaixo 
' 

indicado, ircidente sobre a respectiva folha de pagamento, o qual poderá ser alterado 

mediante decisão assemblear: 

Ano % -

\ 
1º ano ( 1,5% 

2º ano 2% \ 1 . 
32 ·ano em diante 2,5% 

§ 22. A administração e gestão dos recursos desse fundo serão feitas pela Operadora , 
Hoteleira, aplicándo-se, no m9is; as disposições relativas ao Fundo de Reserva. 

§ 3º. O Subcoridomínio Hoteleiro estará dispensado de constituir o Fundo de 
1 

Contingências Trabalhistas; caso os empregados que nele trabalharem forem 

contratado!:. pela Operadora Hoteleira. 

) 
Seção Ili 

Outros Fundos 

Art. 32. Os Condôminos do Subcondomínio Hoteleiro poderão críar ,outros fundos, ,--

mediante decisão assemblear. 

CAPÍTULO X 

DOS SEGL\ROS E SINISTROS 
1 
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Art. 33. Além dos seguros previstos na Parte Geral desta Convenção, a Operadora 

Hoteleirci i:;oder3 contratar seguros complementares e ligados à operação hoteleira, 

cujos gastos serão considerados despesas comuns específicas. 

Art. 34. \la cont ratação de seguros específicos ao Subcondomínio Hoteleiro deverão 

ser observadas as coberturas e padrões securitários adotados pela Operadora 

HoteleirE- e,n empreendimentos similares e que utilizem a m'esma marca. 

CAPÍTULO XI 

DAS REGRAS APLICÁVEIS AOS PROJETOS E OBRAS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS 

HOTELEIRAS 

Art. 35. DE:sde que fique caracterizada a real necessidade de se realizar obras ou 

reposiçãEis de porte considerável no Subcondomínio Hoteleiro, será convocada uma 

Assembl€:ia Específica para que os Condôminos analisem a questãp, debatam e 
' 

decidam sobre a realização de tais obras. Para tanto, a Operadora Hoteleira deverá 

preparar ur, orçarr,ento de investimentos que será apresentado aos Condôminos e um 

cronograma de obras, evitando, assim, solução que implique na descontinuidade das 
·-. 

atividades r o~eleiras. 1 

I 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES T~ANSITÓRIAS 
_,, 

Art. 36. Ourante os primeifos 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de operação hoteleira 

do Condomínio, a ~ontar da data indicada no contrato específico, a administração 

condominial e as atividades de exploração hoteleira serão desenvolvidas pela empresa 
' 

ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (a "RPPPE"). O 

respectiv:i contrata é de conhecimento e concordância de todos os Condôminos, haja 

vista que a:ompanharam os instrumentos de aquisição de unidades autônomas, de 

modo que os Condôminos a ele aderiram, sub-rogando-se em todos seus termos e 

condições. 
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r· \ 
§ 1!?. Caberá à Operadora Hoteleira gerenciar as atividades necessárias à instituição de 

todos os serviços pré-operacionais e operacionais do Condomínio. 

' 
§ 22. As demaís c!áLtsulas e condições do contrato mencionado no caput se encontram 

disciplinadas em instrumento contrat ual específico, ao qual os Condôminos se sub

rogaram nos seus direitos, obrígaçõ~s e deveres automática e imediatamente ao 

tempo da assinatura do-instrumento de aquisição de suas Unidades Autônomas. 

\ 

Art. 37. Dur3nte os primeiros 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de operação hoteleira 1 

do Condominio, a contar da data indicada no contrato específico, o Subcondomínio 

Hoteleiro terà a prestação dos serviços de gerenciamento de ativos feito pela 

EMPRESA JONES LANG LA SALLE HOTELS LTDA .. O respectivo contrato é de 

conhecimento e concordância de todos os Condôminos, haja vista que acompanharam 

os instrumentos de aquisição de, unidades autônomas, de modo que os Condôminos a 

ele aderir::im, sub-rogaQdo-se em todos seus termos e condições. 

Parágrafo único • As demais cláusulas e condições do contrato mencionado no caput 

se encor.tr;;im disdplinadas em instrumento contratual específico, ao qual os 

Condôminos se sub-rogaram nos seus direitos, obrigações e deveres a_utomátlca e 

imediatar ente ao t empo da assinatura do instrumento de aquisição de suas Unidades 

Autônomas, 
. / ... 

1 t .l• 

Art. 38. A Incorporadora, desde já e em caráter irretratável e irrevogávei; fica investida 

dos pode:-es necessários e especiais para: 

(a) alt erar, após aprovação prévia da Operadora Hoteleira, esta Convenção para os 
1 -
fíns de adequá-la às modificações que se façam necessárias; 

(b) proceder à devida a1provação do projeto modificativo junto aos órgãos públicos 
\ 

compet entes; 
1 

""'r-

1 - / 
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(c) proceder à devida modificação no Memorial de Incorporação e desta 

Convenção; 

(d) escolher e contratar a empresa que fará a montagem, equipagem e decoração 

das áreas comuns do Condomínio das Unidades Hoteleiras. 

§ 12. Parn os fins do acima disposto, a Incorporadora fica desde logo autorizada pelos 

Condômino5 a promover tudo o quanto necessário para adequar os instrumentos 

firmados com terceiros à nova realidade que for aprovada, em decorrência de 

alteração de projeto do Empreendimento. 
1 

/ 

§ 22. Fica ajustado que se as alterações ocorridas em razão das disposições constantes 

do caput implicarem em mudança igual ou inferior a 5% (cinco por cento) das frações 

ideais das Unidades Autôndmas do Empreendimento, as Incorporadoras ficarão 

dispensaoas de promover qualquer alteração nos quadros de áreas e demais 

documento~ que deles decorrem. Em razão do aqui disposto, não caberá aos 

adquirentes de_unidades autônomas qualquer reclamação, pedido de Indenização ou 

de rescisão contratual, conside~ando os termos do art. 500 do Código Civil Brãsileiro. 

Art. 39. Ca,!:)erá à Administradora gerenciar as atividades necessárias à instituição de 
1 

t odos os serviços, operação e administração das atividades do Condomínio.t 
' 

Art. 40. A Incorporadora convocará e realizará Assembleia de Instalação de 

Condomínio sem uso para fins de: (a) obtenção de inscrição do Condomínio no 

Cadastro de Pessoas Jurídicas, junto à Secretaria da Fazenda Nacional, abertura de 

conta corrente bancária e (b) outras matérias que a Incorporadora entenda como 

necessárias submetê-las à aprovação dos Condôminos. 
-

§ 12. O descumprimento pelo Condômino das deliberações aprovadas na Assemb,leia 
1 

de Instalação de Condomínio sem uso imporá ao inadimplente a aplicação das 

penalidades previstas nesta Convenção. 
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§ 22. O primeiro Síndico ser,á pessoa física ou jurídica indicada pela Incorporadora e 

seu mandato vigorará, até a realização da segunda Assembleia Geral Ordinária 

subsequente àquela de Instalação do Condohiínio de Uso. Ao exclusivo critério da 

Incorporadora tais cargos poderão ser por ela ocupados. 

Art. 41. A Incorporadora convocará a Assembleia Geral de Instalação de Uso do 

Subcondornínio Hoteleiro para (i) eleição dos membros do Conselho Fiscal; e, (ii) 

deliberação de outros assuntos de interessr dos Condôminos. O fandato dos eleitos 

vigorará até a data da segunda Assembleia Específica Ordinária subsequente à citada 

eleição. 

§ 12 • No~ termos do disposto na Parte Geral, a indicação do primeiro Subsíndico e da 

Administradora Específica caberá à Incorporadora. 

§ 22 • O primeiro orçamento operacional abrangerá o período COIT)preendido entre a 

Data de Abertura e 31 de dezembro do mesmo ano. 

). . 
.. . . . ;_..,,, 
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ANEXO li 

''ROYAL CAMPINAS NORTE" 

NORMAS ESPECÍFICAS DO SUBCONDOMiNIO MALL (LOJAS) 

Ficam estabelecidas estas Normas Específicas do Subcondomínio Mali do 

"Condomínjo "OVAL CAMPINAS NORTE", que visam estabelecer as normas 

específicas de utllizaç~o do Subcondomínio Mali, complementares ~quelas constantes 

da Parte Geral desta Convenção e pelas Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigos 1.331 a 1.358 e demais legislações, e 

demais legislações aplicáveis, a todos os Condôminos, Usuários e terceiros em gera~" 

que adentrem ou sejam alcançados pelas áreas deste Subcondomínio, observando_:-se 

as norma5 específicas tratadas neste Anexo. 

Capítulo 1 
1 

DO OBJETO 

Art. 1°. O Subcondomínio Mali (ou "Lojas"), parte integrante do Empreendimento, 

reveste•se das características peculiares aos centros de compras, nos moldes de mal/ 

centers, devendo as lojas ser destinadas exclusivamente às finalidades comerciais e · 

de serviços, observadas as ~isposições da Parte Geral e deste Anexo, sendo certo 

que nas _ajas somente serão admitidas instalações que se c~raéterizarem pela 

adoção Glas melhores práticas e técnicas de comercialização, administração e 

funcionamento em centros de compras, devendo, assim, ser possuído e administrado 

com rigorosa observância aos princípios e normas gerais estabelecidos nesta 
1 

Convenção. 

§ 1º. As Unidades Autônomas integrantes do Subcondomínio Lojas sujeitar-se-ão às 

regras constantes deste Anexo. Para fins deste anexo, tais U!Jidades autônomas serão 

denominadas simplesmente como LOJAS ou individualmente como LOJA. 

§ 2~. Para os fins do presente Anexo considera-se Lojista todó aquele que for titular 

e/ou explorar as LOJAS. 

Seção 1 
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Das Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subcondomínlo Mall 

Art. 22• São Áreas Comuns de Uso Exclusivo do Subcondomínio Mall, inalienáveis e 

indivisíveis, a serem utilizadas por seus 'condôminos, Locatários e Usuários; os bens, 

equipamentos, instalações e demais áreas afetas ou c!eferídas ao uso exclusiv0 desse 

Subcoradominio, ainda que aqui não expressamente mencionadas, 
1 
m~s não 

especificadas como Áreas Comuns Gerais e Áreas Comuns de Uso Exclusivo do's 

outros Subcondomínios, a saber: 1º Subsolo): 02'·reservatórios, 01 (uma) casa de 

bombas/incêndio, área copa/ descanso Mali, área para administração do Mali com 

sanitário, 04 (quatro) caixas de elevador de serviço, hall serviço, p1 (um) sanitário, 02 

(dois) elevadores sociais, doca Mall, área para lixo comum, sala de quadros, centro de 

medição Lojas, área para gerador, área de acesso ao Mall para pedestres, Oi (uma) 

caixa qe escadas, 01 (um) bicicletárío composto d~ 20 (vinte) vagas para bicicletas, 

área para armários dos funcionários, 01 -- (um) vestiário feminioo, 01 (um) vestiário 
1 

masculino, o direito de uso exclusivo de 75 vagaiâe garagem indeterminadas e ainda 

o díreito de uso exclusivo de 03 (três) vagas p1ara veíçulos utili1rios; Pavimento 

Térreo: 04 (quatro) caixas de elevadores sociais, 02 (dois) caixas abertas de 

elevadores de serviço, 01 (um) sanitário feminino e 01 (um) sanitário masculino, Oi 
' 

(um) sanitário P.N.E., localizados entre as lojas 39 e 40, 03 (três) escadas, sendo 02 

(duas) de uso compartilhado do Hotel, área de circulação; 02 (dois) sanitários e 01 
,, 

(um) sanitário P.N.E. localiiados aos fundos dos elevadores sociais nº 04 e 05. 
1 

CAPÍTULO li 

DAS UNIDADES AUTÔNOMAS 

Art. 3 12• Constituem propriedade autônoma e exclusiva deste Subcondomínio Mali, 54 

Unidades Autônomas LQJAS, destinadas à instalação de operações c·omerciais e de 

serviços que for estipulada, de maneira organizada e estru,turada, para atrair a melhor 

clientela) qaalidade, diversidade de operações e maiores índices de consumo. 

§ 12
• As Lojas têm destinação exclusivamente comercial, ficando, porém, excluídos: a) 

seu uso para atividades religiosas ou polfticas; b) realização de negócios que, por sua 

natureza, possam acarretar a diminuicão ao padrão do Condomínio ROYAL . _,,, 

CAMPINAS NORTE; e) a prática de atos que contrariem os usos e bons costumes, a 

boa ética comercial e a regulamentação do Condomínio ROYAL CAMPINAS NORTE; 
/ I 

d) o desenvolvimento, por si ou por terceiros, de atividades prejudiciais, 

exemplificativamente, as que gerem em(ssão exce~_siva de ruídos, resíduos ou de 

-
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poluentes, ou aglomeração excessiva de pessoas,, tais quais: borracharia, bares, 

boates, igrejas ou templos de qualquer natureza, estJbelecimentos fabris, comércio de 

fogos ou explosivos, etc. ; e) comércio de artigos de segunda-mão, mercadorias 

recuperadas por seguros, salvados de incêndio, estoques provenientes de falência ou 
1 

loja de descontos. 

§ 2º. O tenant mix que será definido para o Subcondomínio Lojas visará proporcionar 

os melhores resultaaos aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos sobre 
\ 

unidades autônomàs, lojista
1
s, a~s_ consumidores em geral e -aos próprios condôminos 

das demais torres que compõem o Condomínio ROYAL CAMPINAS NORTE. 
1 

§ 3°. O tenant mix será elaborado pela Operadora do Pool de Lojas, enquanto 

contratada ou pelos propriet~rios e titulare,s de direitos aquisitivos sobre unidades 

autônomas, na hipótese de o Pool de' Lojas não estar em funcionamento. 

§ 4°. As Unidades Autônomas ~omente poderão ser alienadas como um todo, sendo 

expressamente proibida a alienação de partes acessórias das Unidades Autônomas, 

salvo nos casos expressamente previstos nesta Convenção e na Lei. 

- 1 

§ 5°. Fica estabelecido que o Subcondomlnio Mali poderá ter um Pool de Lojas a ser 

operado peia Operadora do Pool de Lojas nos termos desta Convenção e do contrato 

específico firmado com a Operadora do Pool de Lojas. Para fins âe início das 

atividades do Subcondomínio Mali, a Incorporadora contratou empresa especializada, 

conforme previsto nos contratos de alienação de unidades autônomas. . 

§ 6°. Sem prejuízo do a7ima disposto, as disposições constantes desta Convenção, 

notadamente, mas sem limitar os direitos, deveres e obrigações quanto ao Pool de 

Lojas, também integram os contratos de alienação das unidades autônomas, como se 

neles estivessem transcritas, qualquer que seja a forma de alienação imobiliária, 

inclusive fusão, incorporação, ou cisão, com obrigação de que os adquirentes ou 

titulares respeitem e façam respeitar nos eventuais contratos que tenham por objeto a 

locação, o comodato, a cessão de uso, onerosa ou gratuita, ou outra qualquer 

contratação relativa às unidades autônomas. 1 1 

§ 7º. Fica estabelecido, também, que se o contrato com a Operadora do Pool de Lojas 

inicialmente contratada terminar e não for renovado, ou não seja contratada uma nova 

Operadora de Pool de Lojas, os proprietários e titulares de direitos aquisitivos sobre 
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unidade$ autônomas deliberarão sobre a forma de operação das Lojas, devendo, para 

tanto, observar as disposições previstas nesta Convenção. 

§ 8°. A decisão sobre a manutenção ou não do Pool de Lojas, em caso de término e 

não renovação nos termos previstos no parágrafo anterior, será deliberado em 
1 

Assembleié1 E~pecífica do Subcondomínio Mali, pelo quórum de 2/3 de seus 

respectivos Gondôminos. -

§ 9° Enquanto estiver em operação o Pool de Lojas é absolutamente vedado, em 

qualquer circunstânci~, o seu uso em caráter privativo por qualquer condômino, e, 
1 / 

ainda, pe:lo locatário ou comodatário, para finalidade que não tenha sido definida em 

consonância com as diretrizes da Administradora contrata8a, dentro do Pool de Lojas 

de que tr~ta a Seção 1, do Capitulo Ili, abaixo. 
r 

§ 1 O. Parn fins exclusivo de utilização, fica autorizada a unificaç'ão de Lojas em uma 
1 

única LoJa ou em um grupo de Lojas, desde que o proprietário ou titular de direitos 

aquisitivos seja a mesma pessoa, física ou jurídica, ou seja criado o Pool de Lojas, nos 

termos adiante estabelecídos7 A autorização de qúe trata este parágrafo permitirá a 

utilização excLu_sivç, ~as áreas comuns que entremeiam as Lojas unificadas, cabendo 

ao(s) beneficiário(s) pagar(em) pelas despesas correspondentes, incluindo o 

correspondente de -área comum que se incorporar nesse uso, nos termos do art. 1.340 

do Código Civil§ 11. Ocorrida a hipótese prevista no. parágrafo anterior, o Lojista 
~ ( 

deverá sempre deixar as áreas técnicas e de seguranç_a · liberadas ao acesso pelos 
,/ 

representantes,' empregados e prepostos do Condomínio, bem assim deverá zelar 

pela limpeza, conservação e manutenção de tal acesso. , . }. :i,• , 

§ 12. Em caso de eventual fornecimento de alimentos em qualquer Loja não_ será 

permitida-a realização de atividades que impliquem em qualquer forma 1çie prepàro que 

emita ou oroduza odores ou cause fumaça. 

CAPÍTULO 111 

DA OPERAÇÃO DAS LOJAS
1 

r , Seção 1 

Do Sistema-de Pool de Lojas 
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~ ô 
. ' . . f 'd °'" -1o1'\JI ~,;::, Art. 4º. Tendo em vista a destinação de operação de comercio e serviço con eri a as-- · 

unidades autônomas designadas individualmente Loja, com os contornos delineados 

no Art. 3\ supra , fica estabelecido que os seus proprietários e titulares de direitos à 

sua aquisição, mediante constituição de um Sistema Associativo de Exploraç_ão de 

Lojas ("Eocl de Jlojas") a ser administrapo pela Operadora do Pool de Lojas 

inicialmerte contratada pela Incorporadora, se associarão com o objetivo de formar um 

grupo de participar,tes do Pool de Lojas, visando conceber e fazer operar um mixed 

use de Lc-jas para atender racionalmente a demanda dos usuários do empreendimento 

Condomít1io ROYAL CAMPINAS NORTE e do público da região em que 1se encontra, 

mediante a contratação de opbração das unidades autônomas designadas 

individualmente Lojas ("Operação de Lojas'). ) 

§ 1°. Para os fins da presente considera-se Pool de Lojas o sistema unificado formado 

por Condôminos do Subcondomlnio Mali, que congregam suas Unidades Autônomas 

com o objei:ivo de explorá-las conjuntamente, de modo uniforme e homogêneo, por 

meio da ou para s Operapora do Pool de Lojas. ( 

§ 2°. Todas as regras relativas ao Pool de Lojas, inclusive aquelas que preveem o 

ingresso de seus integrantes e sua estruturaçã0 jurídica , bem como no que respeita à 

sua administração, gerenciamento e forma d,e exploração, comercializ~ção, locação de / 

lojas, captação de locatários, definição de luvas e atividades, estarão disciplinadas em 

contrato específico a ser c
1
elebrado com a Operadora do-f ool de Lojas. 

_/ 
l 

§ 3°. Haverá um único Pool de Locação para a adesão pelos condôminos e/ou titulares 

de direiÍos sobre as unida~es _ autônomas integrantes do Subc~ndomínio Mali, que 

deverá ser explorado e administrado pela Operadora do Pool de Lojas. 

§ 4°. É terminantemente PJ9ibida a criação de outro Pool de Lojas, que não aquele 

administrado e/ou explorado nos termos dos rarágrafos anteriores, ou a prática de 

atos que caracterizem a existência de Pool Pata/elo. 

1 

§ 5°. Para~ os fins da presente considera-se Poo/ Paralelo a exploração e/ou uso da 

Uniqade Autônoma pelo Condômino ou terce.iro a ele ligado a qualquer título,1 de forma _ 

concorrente com o Pool de Lojas administrado e operado pela empresa contratada 

conforme previsto nos parágrafos anteriores. 

( 
( 

\ 

) 

bt 
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§ 6°. O Condômino que praticJr atos que direta ou indiretamente levem à formação de 

PooÍ Parale/o ou a algum tipo de concorrência com o Pool de Lojas admi~istrado e/ou 

explorado nos t~rmos acima mencionados será notiffcado pelo Conselho Fiscal para, 

de imediato, abster-se de tal prática, sob pena de, não o fa:2endo, arcar com a multa 

aplicável ao condômino antissocial, sem e embargo da adoção das medidas judiciais 

cabíveis. 
--\ 

Seção li 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 5º. Além das normas gerais ,indicadas na Parte Geral da Convenção, devem os 
/ \ / 

Condôminos, Lojistas e Usuários a qualquer título do Sutfcondomínio Mali, seus 

prepostos e empregados, atender aos seguintes direitos, deveres e princípios: 
\ 

(a) a operação das LOJAS, destinadas à in~talação de operações ·comerciais e de 

serviços que for estipulada, de maneira organizada e estruturada, para atrair a melhor 1 

clientela, qualidade, diversidade de operações e maiores índices de consumo, 

observado o tenant mix que será definido pela Operadora do Pool de Lojas , visando 

alcançar os melhores resultados ·aos proprietários, lojistas, aos consumidores ym geral 

e aos próprios condôminos das demais torres q
1
ue compõem-0 Condomínio ROYAL 

CAMPINAS NORTE. '--

(b) a adoção de orientação· mercadológica em processo único, notadamente quanto: 
r 

1 
(b.1) a Administradora e ao Conselho Fiscal, visando equilibrar, adequada e 

diversificadamente, as diferentes atividades comerciais em função da ~reservação e 

do crescimento íiiõ potencial de vendas 1global; (b.2) promoção e publicidade do Mall, 

centralizadas, custeadas em caráter obrigatório pelos Lojistas, e em.caráter, facultativo 
' ... :·· 

por outros contribuintes, cabendo à Administradora estabelecer os casos em que se 

permitirão oromoção e publicidade sobre LOJAS específicas ou sobre grupo de 

LOJAS; (b.3) concentrar numa a_dministração especializada a condução administrativa 
./ 

e fi□anceira do Subcondominio Mall, de forma a conciliar os mais diversos interesses 

individuais, mas sempre observando, prioritariamente, os interesses do 
J 

Empreendimento como um todo-e da comunidade que o_ integra, e, ainda, buscando 

minimizar os custos e despesas decorren-fes da operação; 

1 

(e) as- LOJAS continuarão a ser utilizadas para o ramo que lhe ficar iniç_ialmente 

determinado, mesmo quando alienadas, obrigando-se o então proprietário 1alienante a 

lj 
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informar-ao novo adquirente a respeit~ da vinculação da LOJA ao ramo que lhe 

permitido explorar; 

(d) os responsáveis pelas LOJAS são obrigados a mantê-las em perfeito estado de 

conservação, segurançar higiene e asseio, tanto em relação ao toao como a cada um 

dos elementos integrantes, tais con,o entradas, vidros, esquadrias,-vitrines, fachadas, 

divisões, portas, sistemas de refrigeração e iluminação e rsemelhantes; 

1 , . 

(e) as áreas de circulação e as de acesso às LOJAS deverão permanecer 1mpas e 

desobstruídas, sendo proibidos ajuntamentos ou aglomerações de pessoas dentro ou 

fora das LOJAS, que possam dificultar o bom funcionamento po Mal!; 

/ 

(f) somerte poderão ser armazenadas, guardadas ou est_oqadas no Mal! quantidades 

razoáveis, a juízo da Administradora, de produtos e mercadorias destinados à 
\ 

comercialização nas respectivas LOJAS; 

(g) o ·Regimento Interno Específico disciplinará e autorizará, sob a fiscalização d~ 

Administradora, o seguinte: (g.1) os horários de funcionamento do Mali para o público, 

assim como do pessúal contratado; (g.2) o acesso ao Mali fora dos horários de 
1 

funcionamento para o público; (g.3) os horários e locais de-carga e de descarga'--de 

qualquer bem ou mercadoria; (g.4) os locais, vasilhames, embalagens e horários de 

coleta, depósito e destinação final de lixo, detritos, resíauos e semelhantes; 
1 

I 

(h) a conciliação das\ operações e funcionamento das LOJAS, ,de acordo com as 

características peculiares aos empre_endimentos comerciais similares ao Mali; 

lC 

(i) o uso das áreas privativas deve ser feito de acordo com as réstr'\ç()e~ impostas por 

esta Convenção d~ Condomínio e pelo Regimento Interno Específico, e observância 
I 

aos princípios dos usos e_ costumes, uso i:tste exclusivamente para a prática das 
\ 

atividades comerciais ajusta~as np instrumento da Locação da Loja pelo Lojista, cuja 

modificação dependerá da observância do quanto disposto nesta Convenção para 

tanto; 
) 

U) utilização das áreas e instalações comun~ em perfeita consonância com as 

finalidades gerais do Condomínio e, especialmente, do Mali, e o respeito aos 

interesses de todos os Condôminos, Lojistas e Usuários; 
) 

j 
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necessários a prnmover, preservar e/ou aprimorar a imagem e atratividade do Mall, 

mediante a constituição de um fundo de ~romoção e propaganda, sendo obrigatória a 

contribuição para tal fundo; 
! 

(1) adoção, pelos Lojistas, de métodos e procedimentos que preservem ou melhorem a 
imagem, atratividade e rentabili~ade do Mal1 

(1) obediência aos horários estabelecidos pela Administradora; 
- 1 \ 

1 
1 

(1'!1) observância rigorosa das normas e procedimeQto.s de segurança, conservação, 

manutenção, limpeza e higiene recomendadas pela Administr~dora; 

) 
\ -.... 

(n) manu~ençào da boa apresentação externa e interna das LOJAS admitidas a operar 

no Mall, sob fiscalização da Administrc;1dora: 

-
(o) instalação obrigatória de exaustor e filtro nas LOJAS nas quais sejam preparados 

alimentos, conforme especificação e normas de uso regulament~das no Manual de 

Normas Técnicas e pela Administradora. O mau uso, a falta de manutenção, 

conservação e limpeza, ou a não instalação acarretará multa ao titular da LOJA 
1 

infratora. 

§ 1º. Todas as atividades a serem instaladas no Mall serão de responsabilidade 90 

Lojista e deverão cont~r com todas as licenças de funcionamento exigidas pelos 

órgãos fiscalizadores competentes, para as atividades estabelecidas no tenant mix (ou 

"MIX"), adiante mencionado, elaborado pela Operadora do Pool de Lojas. 
. 1 - 1 -~-

- ~ 
- - ( ·: , .· 

1 § 2°. Aos Lojistas poderá ser permiíido o uso da marca e logotipo do Mall em 

impressos, embalagens, publicidade, propaganda e promoções que utilizem, conforme_ 

estabelecido pelo Conselho Fiscal.! O uso facultado neste parágrafo poderá ser 

simultâneo com o de marcas, símbolos, nomes de fantasias e outras características 

das atividades desenvolvidas pelos Lojistas. 

§3°. As atividades de administração, controle, disciplina, fiscalização, manutenção, 

alteração e conservação do Subcondomínio Lojas serão exercidas pela 

.1 Administradora. 

(>{ 
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§4º. Todo J lixo ou detrito proveniente de qualquer LOJA deverá ser transportado e 

depositado pelos Lojistas, por sua conta e responsabilidade exclusivas, no tipo de 

recipientes. nos horários e para os locais determinados pela Administradora, 

observadas 8S regras gerais contidas na Convenção de Condomínio e no Regimento 

Interno do : ondomínio. 

§5°. As LOJAS nas quais houver possibilidade de abastecimento de gás e exaustão 

mecânica, p::,r conterem infraestrutura conforme projeto executivo elaborado pela 

lncorporador·3, deve·ão obedecer à execu_ção do projeto das respectivas instalações, 

as detern inações da Administraqora e das autoridades competentes e/ou 

concessionárias, ficando, ainda, terminantemente, proibido alojar ou estocar botijão de 

gás, salvo com autorização expressa da Administradora e/ou das respectivas 

concessionárias de serviço público. 

§6º. Toda~ as benfeitorias e obras a serem executadas nas LOJAS serão feitas pelos 

respectivo3 Lojistas mas sua realização dependerá de prévia autorização das 

autoridades ::ompetentes e da Administradora, à vista dos planos e especificações que 

lhe forem apresentados e desde que sua execução não implique prejuízo para as 

LOJAS vizinhas nem importune os Lojistas destas. 

§7~. Os L0jistas serão responsáveis por todos os danos e prejuízos causados por si, 

seus prepostos, empregados, e ventuais locatários, sublocatários e ocupantes a 

qualquer citulc, nas LOJAS e em quaisquer partes, instalações e Ekluipamentos do 

Subcondc-mínio Lojas, correndo por, sua conta o integral custeio das despesas 

necessárias aos consertos, reparos ou alterações que se fizerem nece.ssárias, sem 

prejuízos das ações de perdas e danos cabíveis, sujeito a atualizações monetárias. 

Seção Ili 

DOS DIREITOS E DEVERES EM CASO DE DESATIVAÇÃO DO POOL DE LOJAS 

Art. 6º. Além das normas gerais indicadas na Parte Geral da Convenção, devem os 

Condómi7os, Lojistas e Usuários a qualquer título do Subcondomínio Mali, seus 

prepostos e empregados, atender aos seguintes direitos, deveres e princípios: 

\ 

(a) a operação das LOJAS, como um todo integraqo, com posse e fruição das mesmas 

pelos respectivos Lojistas, em perfeita consonância com os interesses gerais; 

,e,\P.L Ol 
5:' "i ·º (;PS '•. 

c,; CAMPINAS· SP 1 

(/) -
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l 
( 

(b) a adoção de orienta~ão mercadológica em pr6cesso único, notadamente quanto: 

(b.1) a .a.dministradora e ao Conselho Fiscal , visando equilibrar, adequada e 

diversi{l.9adamente, as diferentes atividades comérciais em_ função da preservação e 
j 

do crescimento do potencial de vendas global; (b.2) promoção e publicidade do Mali, 

centralizadas, custeadas ~m caráter obrigatório pelos Lojistas, e em caráter facultativo 

por outros contribuintes, cabendo à Administradora estabelecer os casos em que se 

permitirão promoçáo e publicidade sobre LOJAS específicas ou sobre grupo de 

LOJAS; (b.3) conce~ar numa administração especializada a condução administrativa 

e financeira do Subcondomínio Mali, de forma a concilia~ os mais diversos interesses 
e' 

individuais, mas sempre observando, prioritariamente, os interesses do 
1 

Empreendimento ~orno ym todo e _9a comunid~de que o integra, e, ainda:/ buscando 

minimizar O$ custds e despesas d~correntes da operação; 

(e) a critério do Conselho Fiscal, a admissão de destinação de LOJAS para serviços, 

contanto que sejam sempre voltadas para o atendimento ao público; 
1 ,; 

(d) a ausência de exclusividade aos Lojistas para exercerem no Mali a atividade 

comercial a que se dediquem, não podendo, por conseguinte, reclamarem da -
existência de atividade idêntica, congênere ou semelhante; 

(e) a distribuição inicial das atividades q_ye 'eventualmente vier a ser feita pela 

Incorporadora nos instrumentos de alienação determinará qual o ramo de atividade 
l 

que será explorado em cada 
1
LOJA, sendo certo que tal ramo não poderá mais ser 

modificado, a não ser que com express,a concordância da Incorporadora, até a data de 

expedição do auto de conclusão (habite-se) do Mali. Após a expedi9ão_-do auto de 

conclusão (habite-se), a modificação só poderá ser realizada mediante parecer do 

Conselho Fiscal; 

(f) as LOJAS continuarão a ser utilizadas para o ramo que lhe ficar inicialmente 

determinado, mesmo quando alienadas, obrigando-se o então proprietário alienante a 
-\ . 

informar ao novo adquirente a reséeito da vincul~ção da LOJA ao ramo que lhe é 

permitido explorar; 

(g) em nenhuma hipótese, as LOJAS, bem como suas áreas comuns, poderão 
• I . ·- _.,,, 

destinar-se aos seguintes fins: (g.1 ) negócios que, devido aos métodos empregados 

np seu exercício possam atrapalhar, contribuir para reduzir o padrão 
1

ou,~ or ualquer 

1 ' 

\ 
1 
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outra forma afetar, segundo o entendimento da Adminístradora, o padrão do comércio 

ali exercido pelos demais Condêminos; (g.2) atividades de qualquer natureza, com 

venda ou exposição de qualquer tipo de ~mercadoria ou serviço que utilizem 

procedimentos mercantis ilícitos, inescrupulosos ou falsos, bem como qualquer prática 

que possa configurar ou assemelhar-se a concorrência desleal; (g.3) especificamente 

as seguintes atividades: oficinas, casas funerárias, atividades políticas, atividades 

religiosas, fabriquetas e depósitos; (g.4) uso das dependências comuns do Mall por 

Condôminos para propaganda, publicidade, apresentação de propostas comerciais, 

distribuição de impressos e, atividades semelhantes, sem a expressa autorização da 

Administradora; (g 5) queima de lixo, resíduos ou detritos de qualquer natureza no 

interior das lojas ou em áreas não expressamente designadas para este fim pela 

Administradora; (g.6) atividade de venda de produtos de segun.çja-mão, 

remanufaturados, recauchutados ou similares; 

., 
(h) a instalação, em qualquer dependência do Mall, de máquinas, aparelhos, 

utensílios, equipamentos ou instrumentos deve ser previamente autorizada pela 

Administradora e não o será, a juízo desta, quando houver risco de comprometimento 

para a capacidade de carga, para a segurança, para a circulação ou para o silêncio do 

Condomínio; 

(i) somente a Administradora poderá instalar ou autorizar que sejam instalados no Mali 

antenas gerais de rádio, televisão e, outros equipamentos que emitam ondas, 

cobrando dos Usuários os custos de instalação e de manutenção correspondentes. A 

instalação de tais equipamentos no interior das LOJAS dependerá de expressa 

autorização da Administradora; 
) 

ü) os responsáveis pelas LOJAS são obrigados a mantê-las em perfeito estado de 

conservação, segurança, higiene e asseio, tanto em relação ao todo c'omo:k ckda um 

dos elementos integrantes, tais como entradas, vidros, esquadrias, vitrines, fachadas, 

divisões, portas, sistemas de refrigeração e iluminação e semelhantes; 

1 

(k) as áreas de circulação e as de acesso às LOJAS deverão permanecer limpas e 

desobstruídas, sendo proibidos ajuntamentos ou aglomerações de pessoas dentro ou 

fora das LOJAS, que possam dificultar o bom funcionamento do Mali; 

Av Brasil, nº 275/281-Guanabara--Cep 13.023-075 - Fone: (19) 3231-2121- Camplnas-SP- e-mail: cartfrat@dglnet.com.br 

LD 
,.......i 
(Y') 
O) 

<..D 
r-

410



\ , 
TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE !MOVEIS DE CAMPINAS 

r!li«tá:rno- tÍc,..,;l/e/o-vllmtult11 ffruu'(Jr
OFICIAL 
.,--

(1) somente poderão ser armazenadas, guardadas ou estocadas no Mall quantidades 

razoáveis , a juízo da Administradora, de produtos e mercadorias destinados à 

comercialinção nas respectivas LOJAS; / \ 

(m) o Regillí!e_!1to Interno Específico disciplinará e autorizará, sob a fiscalização da 

Administraclora, -:> seguinte: (m.1) os horários de funcionamento do Mall para o público, 

assim cc mJ do p,essoal contratado; (m.2) o 
1
acesso ao Mall

1 
fora dos horários de 

ful}cionamento paía o público; (m.3) os hqrários e locais de carga e de descarga de 
- ~ 1 

qualquer b'flm ou mercadoria; (m.4) os locais, vasilhames, embalagens e horários de 
1 

coleta, d~pósito e destínação ~nal de lixo, detritos, resíduos e semelhantes; 

(n) a co, ciliação das operações e funciônamento das LOJAp, de acordo com as 

características peculiares aos empreendimentos comerciais similares ao Mall; 

(o) o _uso das áreas privativas deve ser feito de acordo com as restrições impostas por 

esta Convenção de Condomínio e pelo Regimento Interno Específico, e obs-ervância 

aos prindplos dos usos e costumes, uso este exclusivamente para a Pfática das 

atividade:-; comerciais ajustadas no instrumento de aquisição da unidade pelo 

Condômi'1o cuja modificação dependerá da observância do quanto disposto nesta 

Convenção para tanto; 

\ 
/ 

(p) utílização da5i áreas e instalações comuns em perfeita consonância com as 

finalidades gerais do Condomínio e, especialmente, do Mall
1 

e o respeito aos 
) r 

interesses de todos os Condôminos e Usuários;, 

(q) participação compulsória dos Lojistas nos dispêndios em promoção[:· publicidade 

necessáno~. a promover, preservar e/ou aprimorar a imagem e atrativitlaçle do Mall, - . 
mediante a constituição de um fundo de-promoção e propaganda, sendo obrigatória a 

contribuição para tal fundo; 

(r) adoção, pelos Condôminos, de métodos e procedimentos que preservem ou 

melhorem ê. imagem, atratividade e rentabilidade do Mall; 

(s) constituição e operação pelos Lojistas, de entidade sem fins lucrativos ou políticos, 

para congregá-los e representá-los qo diálogo
1 

permanente com a Administradora, 

objetivando o aprimoramento do Mal!; 
,.-

ct 
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r.l), º/ 
~IIQV'li ~C, (t) obediêr,cla aos ho~ários estabelecidos pela Administradora; 

) 

-, ( (u) observância rigorosa das normas e procedimentos de segurança, conservação, 
- . 

manutenção. limpeza e higiene recomendadas pela Administrador.a; 

,r 

(v) manutenção da boa apresentação externa e interna das LOJAS admitidas a operar 

no Mall, sob fiscalização da Administradora; 

(x) instalação obrfgatória de exaustor e filtro nas LOJAS nas quais sejam preparados 

alimentos, conforme especificação e normas de uso regulamentadas no Manual de 

Normas Técnicas e pela Administradora. O mau uso, a falta de manutenção, -

conservação e limpeza, ou a não instalação acarretará multa ao titular da LOJA 
1 

infratora. 

§ 1°. Todas as ~tividades a serem instaladas no Mali serão de responsabilidade do 

Lojista ~- deverão contar com todas as licenças de funcionamento exigidas pelos 

órgãos fiscalizadores competentes, para as atividades\estabelecidas no tenant mix (ou 

"MIX"), a ser elaborado pelo Conselho Fiscal, em conjunto com a Admínistradora. 

§ 2º. Não obstante o disposto no parágrafo anterior, o Conselho Fiscal do respectivo 

Subcondominio poderá autorizar a utilização de áreas comuns do Mali para a 

instalaçro temporária de atividades quce visem incrementar as existentes no Mali ou 

servir-lhes de suporte, tais como lançamentos de produtos, produtos de época, etc, 

desde que: , 1 

(a) a localização e o tipo de estrutura e/ou equipamento ~ut!lizados· atendam às 

exigências impostas pelo Conselho Fiscal; 

(b) o contrato firmado tenha prazo de-03 (três) meses, passível de renovação por mais 

03 (três) meses; 1 

\ 

(e) a receita seja revertida em favor do Mal!; 

1 

\ 
(d) sejam atendidas às demais normas estabelecidas pelo Conselho Fiscal; 

(e) não se enquadrem naquelas atividãdes indicadas nq _ _parágrafo anterior. 
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§ 4º . Em caso de empate nas votações do Conselho Fiscal caberá o voto de 

desempate aà- Subsíhdico do Subcondomínio. 
/ 

§ 5º. Aos Lojistas poderá ser permitido o uso da marca e logotipo do Mali em 

impressos, embalagens, publicidade, propaganda e promoções que utilizem, conforme 

estabelecidú pelo Conselho Fiscal. O uso facultado neste parágrafo poderá ser 

simultâneo com o de marcas, símbolos, nomes de fantasias e outras características 

das atividades desenvolvidas pelos Lojistas. , 

§6°. As áti,1idades de admlnistraçào, controle, disciplina, fiscalização, manutenção, 

alteração e ,conservação do Subcondomfnio Lojas serão exercidas pela 

Administradora. 

§7°. Todc o lixo ou detrito proveniente de qualquer LOJA deverá ser ,transportado e 

depositado 1 pelos Lojistas, por sua conta e responsabilidade exclusivas, no tipo de 

recipiente~, nos horários e para os locais determinados pela Admlnistradora, 

obseNadas as regras gerais contidas na Convenção de Condomínio e no Regimento 

Interno de Condomínio. J 

§8°. As L:) .. AS nas quais houver possibilidade de abastecimento de gás e exaustão 
1 

mecânica por conterem infraestrutura conforme projeto executivo elaborado pela 

lncorporado~a deverão obedecer à execução do projeto das respectivas instalações, 

as deter11inações da Administradora e das autoridades competentes e/ou 

concessionárias, ficando, ainda, terminantemente, proibido alojqr ou estocar botijão de 

gás, salvo com autorização expressa da Administradora e/ot.J das respectivas 

concessionárias de serviço público. 
.__,I :..-. 

§9°. Todas as benfeitorias e obras a serem executadas nas LOJAS serão feitas pelos 
_, 

respectivos Lojistas, mas sua realização dependerá de prévia autorização das 

autoridades competentes e da Administradora, à vista dos planos e especificações que 

lhe forem apresentados e desde que sua execução não implique prejuízo para as 

LOJAS vizin:1as nem importune os Lojistas_1destas. 

§10. Os Lojistas serão respo~sáveis por todos os danos e prejuízos causados por si, 

seus prepostos, empregados, eventuais locatários, sublocatários e ocupantes a 

qualquer titulo, nas LOJAS e em quaisquer partes, instalações e equipàmentos do 

Subcondominio Lojas, 1correndo por sua conta o integral custeio das despesas 
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__ necessár,as aos cons1yrfos, reparos ou alterações que se.~erem necessárias, sem 

prejuízos das ações de 11erdas e danos cabf veis, sujeito a atualizações monetárias. 

§1 1. Por opção dos Lojistàs poderá s~r deliberada pelo voto da Maioria Absoluta de 

presente~. à Assembleia Geral Específica, a contratação de empresa especializada em 

administração de centros de compra, hipótese em que, em sendo aprovada tal 
l 

contratação, a administração do Subcondomínio Mali deixará de ser exercida pela -- -
Administradora e passará a ser realizada por referida empresa especializada. 

CAPÍTULO IV 

DO qRÇAMENTO \ 

\ 
Art. 7°. Além das Despesas Gerais devidas pelo Subcondomínio Mali no âmbito do 

Condomínic Gera!, o Mali terá Despesas Específicas de interesse apenas dos Lojistas. J 

§ 1°. O ra"teio das despesas específicas do Mali que recairá somente sobre I os 
1,,-

Condômino:3 ou Loj istas, dependo da estrutura operacional que estiver -·em 

"· _ funcionar,e:ito no Mali, será feito de acordo com as frações ideais de terreno 

correspondente a cada LOJA, sendo que se houver unificação de Loja, cotn utilização 

d~ ,-área cor1um, aplicar-se-á o disposto a este respeito no art. 1340 do Código Civil e 

neste Anexo, 

§ 2°. Constitue~ despesas comuns ·exclusivas do Mali: ) 

(a) contribuição para o fundo de promoção; 

(b) despesas legais relacionadas a causas relaCl:jpnadas aos l(Jj~stas; 

(e) despesas com auditoria que venham a ser contratadas; 

(d) planejar1entc, desenvolvimento e marketing; 

(e) outra~ que interessem apenas aos Lojistas; 

' ' 

I' 
h 

) 

(f) comunicaç.ão interna do Mal! qus venha a ser instalada em áreas comuns em prol 

dos Lojistas e de seus Usuários; 

(g) seguros complementares e, específicos que venham a ser contratados pelo Mali; 

(h) outras que sejam necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. 

j-

§ 3°. O eventual déficit remanescente de um exercício será rateado entre os Lojistas e 

arrecadado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da Assembleia Específica, 

observada a fração ideal de cada LOJA. 
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CAPÍTULO V 
) . . - . -

DA PUBLICIDADE E DAS PROMOÇOES DO MALL 

' 

J 

' 1 
_/ 

Art. 8º. P.. promoção e a publicidade do Mall serão realizadas e coordenadas pela 

A_9ministradora, :)bedecendo ao orçamento anual específico, o qual será feito e 

administradb separadamente do orçamento anual das demais despesas. 

! . 

§ 1°. Para os fins estabelecidos neste artigo, fica instituído um Fundo de Promoção e 

Publicidade (ou "FPP"), com a finalidade de mobilizar e aplicar recursos na promoção 

e publicidade das LOJAS, que será mantido pelos respectivos Lojistas. 

' § 2°. O FPF tem como objetivo promover e divulgar o conjunto de LOJAS instaladas 

no Mali, visando incrementar o volume d~ negócios dos Lojistas. Tal fundo será 

constituido com contribuições compulsórias -'mensais, no valor ser definido acordo com 

a decisão da Administradora, após parecer favorável dos Loj istas. 
I 

§ 3°. Constituir-se-ão receitas do FPP: 

(a) as contribuições mensais e compulsórias dos LOJISTAS; 

(b) as contribuições extraordinárias para o custeio de campanhas PfOmocionaís 

especificas; 
1 

(e) as multas aplicadas aos LOJISTAS pelo inadimplemento das normas 

convencioneis e regimentais específicas do MALL; ) 

(d) demais fontes de receita que venham a existir para o MALL. 

! ' z ' i i '. 
§ 4°. Fica desde logo autorizado à Administradora instituir contribuições compulsórias 

extraordinárias aos Lojistas;--para-serem revertidas em favor do FPP, de até 02 (duas) 

vezes a contribuição normal vigente, por até duas vezes por cada ano clvil. 

§ 5°. Os recursos do FPP serão geridos pela Administradora que, entretanto, os 
1 

manterá em conta específica, vedada sua utilização para qualquer fim diverso do que 
~ 

motivou sua criação, devendo sua destinação ser definida pela Administradora, em 
1 ' \ 

conjunto c:om o Conselho Fiscal do MALL. Em caso de impasse prevalecerá a posição 

da Admimstradora que, para tanto, deverá justificar suas razões por escrito. 

) 

-- \ oz 
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§ 6º. A verba do FPP será arrecadada pela mesma forma, prazo e 

recolhimento das despesas condominiaís, através de documento autônomo de 

cobrança. r· 

§ 7°. Os recursos do FPP deverão ser depositados em conta remunerada de banco de 
'-

primeira linha, ,não sendo admitidas aplicações de risco. 

1 

§ 8°. Como indutores da preservação e manutenção do MIX, como força atrativa de 

um centro de comércio e de serviços para o público, deixarão de ser exigidos 50% das 
' 1 

contribuições destinadas ao FPP, daquelas unidades que, na sua exploração 

comercial, observem as atividades empresariais para elas sugeridas. Nesses casos, 

por conseguinte. a contribuição das Lojas para o FPP será equivalente a [-inserir-]% 

das despesas condominiais específicas. 

§ 9°. As contribuições devidas ao FPP são obrigatórias, exigíveis de todos os Lojistas 

das unidade$ autônomas do MALL e serão cobradas juntamente com as despesas 

condominiais que lhes são inerentes, sujeitando-se o inadimplente com o seu 

pagamente às mesmas penalidades impostas a estas neste Anexo. 

Art. 9°. Caberá à Administradora regulamentar a promoção, valorização e publicidade 

do Mali come um todo, fiscalizando o desenvolvimento das atividades relacionadas a 

esse fim, ficando desde já estabelecidas as seguintes regras: 

, 

(a) é vedada a colocação de elementos pr0mocionais de LOJAS nas fachadas 
' 

externas das edificações que integram o, Empreendimento, nos estacionamentos e nos 

passeios que circundam o Mall, salvo expressa permissão da Administradora; 

1 ,,., • • ••• • 

(b) os elementos decorativos ou promocionais, toldos, placas, cartazes, logotipos, 

letreiros e semelhantes só poderão ser instalados nos locais permitidos pela 
' ~. j 

Administradora, preferencialmente na testada das LOJAS voltadas para as áreas de 

circulação e sempre de acordo com os projetos previamente aprovados; 

(e) os elementos promocionais ou decorativos, placas, cartazes, logotipos, letreiros e 

semelhantes, não poderão, em nenhuma hipótese, constituir modificações na estrutura 

ou no aspecto arquitetônico do conjunto de torres, razão pela qual sua instalação, será 

disciplinad2- consoante o disposto no caput deste artigo; -
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' ~~ 
(d) constituindo as paredes externas e perimetrais partes comuns, a colocação nas 

mesm~s, de elementos promocionais ou decorativos, placàs, cartazes, logotipos; 

letreiros e semelhante.s, é matéria de decisão exclusiva da Administradora, que poderá 
J ' 

aprová-!~ o .1 nãc, bem assirrLfiscalizará o que estiver instalado; 

(e) a Administradora será a responsável P6ila definição de todas as campanhas de 

- marketing, publicidade e promoções, tais como campanhas publicitárias, liquidações, 

vendas especiais, etc., às quais ficarão obrigados todos os Lojistas, observadas, para 

tanto, na participação dessas campanhas as atividades de cada LOJA, admitindo-se, 

desta fo,·ma, excepcÍonalmente, a não participação d'f algum Lojista,/ co_~forme 

orientação da Administradora; 

(f) as vitnnes e os letreiros existentes nas LOJAS devem permanecer iluminados pelo 

menos durante o horário de funcionamento do Mali para o público, sendo, 

expressamente vedado a~ disposição interna de outras marcas, com exposição 

externa, sem a prévia aprovação da Administrador~;-

' ) 
(g) os Lojist§l.s poderão usar, sem exclusividade ou atribuição de qualquer outro direito, 

a marca e o lo9otipo do CONDOMÍNIO ROYAL CAMPINAS NORTE em todos os 
1 

impressos, papéis, embalagens, publicidade, propaganda e promoção que utilizarem, 

na forma indicada no Regimento Interno Específico do MALL; 
\ 

(h) os Lojistas não permitirão que nas faturas, notas fiscais, duplicatas ou quaisquer 

outros documentos referentes às·6ompras que realizarem ou serviços que contratarem 

conste o nome do CONDOMÍNIO ROYAL CAMPINAS NORTE, a não SE;lr 'como 

indicação de endereço e localização; 

) • , , i ,. . 

(i) ainda que por equívoco, se o nome do CONDOMÍNIO ROYAL CAMP..LNAS NORTE 
1•·. r 

for incluído em faturas, notas fiscais, duplicatas ou documentos de compra, deverão os 

Lojistas devolvê-lqs para correção do erro, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o 
\ 

seu recebimento. enviando cópias da respectiva carta à Administradora e à instituição 

financeira ou de crédito responsável pela cobrança e/ou apresentação de tais titules, 

se houver, sob pena de se sujeitarem à multa equivalente a 5% (cinco por cento) do 

valor da nota, duplicata ou documento de compra emitido equivocadamente. 

) 

Ll 
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Par~grafo único - As,_ re~ras elencadas neste artigo são meramente exemplificativas~ / ( 

podendo a Administradora implementar outras mais, sempre em proveito comum, 

consultando previamente a Associação de Lojistas. 

CAPÍTULO VI 

DA OPERAÇÀO DAS LOJAS 

Seção 1 

Implantação e Operação Inicial com Pool de Lojas 

Art. 10. Considerando a necessidade de que a Administradora do Subcondomínio Mali 

implemer1te um modelo de negócio que contemple a administração de maneira 

competente e profissional, de modo a estabelecê-lo como referência de exclusividade, 

sofisticação, padrão de conforto, visando à excelência no seu desenvolvimento, 

conjugando-o no universo do Condomínio Geral e, portanto, a atuação da 
' 

Administraaora deverá ser focada na valorização dos atributos deste modelo 

condominia1 multiuso que contempla ampla diversidade de serviços e utilização, para a 

estruturação das atividades e funções, seja na manutenção e atualização das áreas 

comuns, seja na busca dos melhores resultados, pautando-se sempre por uma 

administração organizada, o Subcondomínio Mali deverá contar com uma 
1 

administradora com conhecimento técnico suficiente para atender aos fins idealizados. 

Art. 11 . Caberá à administradora prestar contas de sua atividade, sempre que 

solicitado pelo subsíndico ou pelo Conselho Fiscal, bem como, em cada Assembleia 

Geral Ordinária, ou _ Extraordinária convocada com tal finalidade, prestar os 

esclarecimentos necessários e submeter suas contas à aprovação dos condôminos. 
1 

Art. 12. A Operadora do Pool de Lojas inicialmente contratada, prestará seus serviços 

pelo prazo indicado no contrato específico com ela firmado, sendo permitida a 

renov-ação pot- períodos sucessivos. 

§ 1°. Visando a uniformização d~s práticas administrativas, e privilegiando as melhores 

práticas do mercado, além de evitar concorrência predatória em detrimento do 

patrimônio imobiliário, será contratada uma única empresa para figurar como 
1 

Administradora do Subcondomínio Mall e como Operadora do Pool de Lojas. 

§ 2º. Aos Lojistas, além das demais regras relacionadas a projetos e obras 

estabelecidos nesta Convenção, aplícam-se as previstas neste Capítulo. 
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Seção li 

Implantação sem Pool de Lojas 

Art. 13. Obrigar.i-se os Loj istas a apresentar no prazo estabelecido pelo Conselho 

Fiscal, te-dos os projetos definitivos de instalação das LOJAS, para aprovação da 

Administraàora, ficando desde já estabelecido que todas as LOJAS deverão, 

obrigatoriamente, estar com suas obras concluídas dentro de 90 (noventa) dias 
r 

contados da aprovação dos projetos. 

§ 1 º. Para os fins deste artigo, o Lojista apresentará à Adm·inistradora os competentes 

projetos, os quais deverão observar os padrões e normas por ela estabelecidos. 

' 

§ 2°. Recebidos os projetos, competirá à Administradora examiná-los, recomendar 

alterações, aprová-los ou rejeitá-los no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 3°. Após regularmente autorizado, segundo o manual de normas técnicas elaborado 

pela Incorporadora, o Lojista, desde que tenha recebido as chaves de sua LOJA, -

deverá iniciar, de imediato, a execução das obras pertinentes aos projetos acima 

referidos. 

§ 4°. Deixando o Lojista ·de cumprir as exigências previstas no parágrafo anterior, 

sujeitar-se-á ao -pagamento da multa no valor de 01 (um) salário mínimo por dia de 

atraso, que se converterá em favor do FPP. 

§ 5°. Fica ajL!Stado que se o Lojista não apresentar o projeto para aprqv~ção dentro do ., •, .. . 
' ' ~ 1 

prazo previsto neste artigo ou se o apresentar e não cumprir com as eventuais 

exigências apresentadas pela Administradora no prazo que lhe for concedido, ficará 

sujeito à perda do direito de instalar na LOJA a atividade pretendida ou previst~-para 

ser instalada. 

Artigo 14 Como forma de controle das obras executadas, fica convencionado o 

seguinte: 

(a) a Administradora t~rá livre acesso às obras da LOJA, através de pessoas por esta 

indicada, obngando-se o Lojista-a franquear tal acesso; 
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(b) o Lojista deverá informar a Administradora, antes do inicio das obras e como 

condiçãc essencial para o início destas, seu representante para manter entendimentos 
,.,,, 

com a Administradora; 

(e) e Lojista firmará antes do in(cio das obras e como condição essencial para o início 
1 

destas, l er110 de ~esponsabilidade, por meio do qual se re,sponsabilizará por danos 

causado~ a terceiros, bem como ao Condominio e, ainda, assumirá a exclusiva 

responsaoil ,dade pela guarda dos materiais e ferramentas utilizados nas obras e pelas 

ações ou omissões de todos os seus prepostos e empreiteiros que porventura venham 
1 

a causar ·fanos ou ~rejuízos a terceiros e ao Condomlnio; 

(d) as otras deverão estar protegidas por tapumes, a serem confeccionados pelo 

Condômino e custeados pelo Lojista. Referidos tapumes serão padronizados, e 

cobertos por adesivos, de acordo com o modelo aprovado e cobrado pela 

Administradora em momento oportuno; 

(e) o Lojista deverá contratar os seguros pertinentes às obras que realizar na LOJA, a 

fim de manter J Condomínio e terceiros indenes de quaisquer sinistros; 

(f) a execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente as determinações e 

normas ecitz-das pela Administradora e as constantes nesta Convenção. 

Art. 15. O Conselho F-.iscal e a Administradora poderão estabelecer normas 

compleme,tares àquelas aqui previstas. 

CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AOS LOJISTAS 

Artigo 16. O Lojista que infringir as normas estabelecidas na presente Convenção e 

nos Regimentos Internos ficará sujeito à multa diária equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor de suas despesas condominiais mensais na data da aplicação da 

penalidade &em prejulzo das sanções penais e civis aplicáveis à espécie, além de 

abster-seca _xática do ato, se for o caso. 

§ 1º. No caso de iistalação ou operação de LOJA ou interrupção de atividades 

realizadas em desacordo com as normas previstas nesta Convenção ou no Regimentq 

Interno, a Ajministradora conced~rá ao respectivo Lojista, mediantrõificação 
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escrita, o -prazo de 30 (trinta) dias para a adaptação ou para retomada das ativi~$ ,/ 

Caso o _oJista não seja o proprietário da Loja, a notificação também deverá ser 

encaminhadà ao ocupante e ao proprietárib. 1 

§ 2°. Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior sem atendimento da solicitação 

da Administradora, esta poderá suspender as atividades d~ LbJA infratora e conceder 

n-ovo prazo para adaptação, desde que o Lojísta tenha iniciado os procedimentos de 

'ª-tendimento ao soticitado. 

§ 3°. Persistindo a inobservância à solicitação da Administradora, esta manterá ou 

determinaré1 a suspensão das atividades da LOJA, aplicando a multa prevista no caput 
-, 

deste artigo até que sejam procedidas as adequações necessárias. 

§ 4°. Se mesmo aplicada a multa aludida no parágrafo anterior, persistir a 

inobserv2ncia, será convocada Assembleia Específica para deliberar sobre a 

aplicaçãc de penalidade para o Loj ista que será considerado anti-social. 

\ § 5°. Por inteffupção de atividade, além do fechamento físico da LOJA, também será 

consider~do o f~ncíonamento precário, com inexistência de atividade comercial, falta 

de estocue, de exposição de produtos, ou qualquer outro ato que indique a 
I 

inexistência ou precariedade no desenvolvimento da atividade. 

CAPÍTULO VIII 

DO TENANT MIX 

. '-·~· ~ . r . .. , ,.. 
Art. 17. Nos termos do disposto neste instrumento, antes da inst~lação do 

Subcondorr lnio Mali, caberá a Operadora do Pool de Lojas a elaboração · do MIX de 

Lojas1 o qual poderá ser por ela alterado a qualquer te!llpO para fins de incrementar as 

atividades cio Pool de Lojas. -, 
'--

Art. 18. Caso não venha a ser 1mantido o Pool de Lojas e os Condôminos desejem 

alterar o MIX, caberá ao Conselho Fiscal e à Administradora a definição de_um novo 

MIX. Uma vez oe~erminado o ramo negocial (ou segmento) que será explora90 por 

cada LOJA., tal ramo não · poderá ser modificado, salvo se com a concordância 

expressa do C0r:selho Fiscal. 

\ 

6x 
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§ 1°. Os Lojistas deverão implantar a sua ativ'dade comercial de acordo com o MIX 

estabelecido na forma prevista no caput, deste artigo. 

§ 2º. C Conselho Fiscal do Mall, à vista das condições de mercado e das 

necessicaces do Empreendimento e da região primária e, se for o caso, secundária, 

na qual e!e se localiza, poderá alterar o MIX, com o objetivo de maximizar os 

resultados operacionais dos Lojistas. 

§ 3°. Na Jtilização das LOJAS, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

(a) qualquer alteração, direta ou indireta, nas atividades previamente autorizadas, 

somente será válida com a prévia autorização do Conselho Fiscal do Mali, sendo que, 

ausente assa expressa autorização, ficará o infrator sujeito às penalidades impostas 

pelo Conselho Fiscal do Mall , que poderá ser fixada até o montante de 3 (três) vezes o 

valor das contribuições e despesas cçndominiais, sendo certo que a imposição de 

multa não desobriga o infrator em atender às normas aplicáveis e adotar as 

providências necessárias para tanto. 

'-
(b) em nenhuma hipótese será permitida a utilização d_§l~ lojas para os fins seguintes: 

(b 1: vendas de artigos de segunda mão, de mercadorias com defeito ou de 

merca.:lorias recuperadas de sinistro, de materiais obsoletos ou arrecadados 

er, falências ou artigos análogos; 

(b.2) leilões. sorteios, vendas sob oferta ou procedimento semelhantes; 

(b.3) negócios que, devido aos métodos empregados no seu desempenho, 

possam contribuir para reduzir ou, por qualquer forma, afetar, segundo o 

entendimento do Conselho Fiscal, o padrão do comércio ali exercido pelos 

demais condôminos; 

(b 4) atividades de qualquer natureza, venda ou exposição de qualquer tipo de 

mercadoria ou serviços, que utilizem procedimentos mercantis, ou publicitários 

inescrupulosos ou falsos, bem como qualquer prática, que possa configurar ou 

assemelhar"se à concorrência desleal; e 

q 
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(::>.5) vendas, ainda que por catálogos, ou ~imples mostruário, de mercadorias 

não incluídas no ramo comercial especifico estabelecido para a LOJA; 
1 

§ 4º. É vedada a prática de quaisquer atos ou o exercício de atividades, ainda que 

esporád cz-s, capazes de danificar as respectivas LOJAS, o prédio e as partes 
/ 

comuns, cu que sejam prejudiciais ao sossego, à segurança, ao patrimônio e ao 

comércio dos demais Condôminos e Lojistas. 

Art. 19. As atividades previstas no plano geral de utilização das Lojas, a ser elaborado 

pela Operador~ do Pool de Lojas ou pela Administradora e o Conselho Fiscal, 

conformP- •J caso, não conferem exclusividade às atividades nelas enquadradas, 

podendo, l:>ortanto, haver outras Lojas com comércio ou atividades idênticas ou 

similares àquelas estabe(ecidas, salvo nas hipóteses acima previstas neste Capítulo. 

§ 1º. Nenhuma das LOJAS, exceto mediante autorização específica e por prazo 

determinado, ou por motivo de força maior, poderá permanecer fechada. Quando da 

autorização para realização de obras, o Conselho Fiscal fixará o prazo a ser 

observaoo em conformidade com o cronograma de obras apresentado, na forma 

adiante. 

§ 2º. A nãc observância dessa determinação po~ prazo igual ou superior a 30 (trinta) 

dias, implicará ao faltoso o pagamento de multa mensal no valor das contribuições e 

despesas condominiais que lhe cabem, calculadas di~ a dia, sem prejuízo da 

' exigibilidade das :lespesas condominiais correspondentes à LOJA não utilizada, 

tornando-se exigível, a integralidade das contribuições que recaiam ~obre as demais 

Lojas, na proporção que lhe corresponda. 

,, 1 

§ 3º. Para os efeitos desta disposição, entende-se por interrupção de funcionamento, 

não só o fechamento físico e real da LOJA, mas também a inexistência de atividade 

comerciai ou prestação de serviços de forma compatível com o quanto estabelecido 

pelo Conselho Fiscal do Mali. 

§ 4°. Náo poderão ser instalados em qualquer dependência do MALL alto-falantes, 

televisões, .:onógrafos ou aparelhos de som que possam molestar os Condôminos, 

Lojistas s Usuários, não podendo, portanto, --0s rufdos produzidos nas lojas 

extravasarem o seu interior. 
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DO CONSELHO FISCAL 

Art. 20. Aléi'l das atríbuições cabíveis ao Conselho Fiscal (ou "Conselho Gestor") do 

Subcondcmínio Mali, estabelecidas na Parte Geral, terá este órgão, no âmbito do Mali, 

mais as seguíntes: 

(1) Em relação ao FPP: 

(a) a sua: gestão; 

(b) a promoção das ações de marketing e propaganda do MALL com os recursos 

por ele propiciados; e, 

{c) o rec~nhecímento dos indutores a serem atribuídos às unidades do setor, para { 

a redução de suas contribuições para o Fundo de Fomento; 

(li) Em relação às Unidades: 

(a) aprovar os seus projetos de reforma e de alteração das vitrines; 

(b) estabelecer os padrões de comunicação visual a serem observados nas 

vitrines das unidades voltadas para os corredores internos de circulação e acesso; e, 

(c) fixar os horários de entrada e saída, a qualquer título, de mercadorias das lojas. 
) 

§ 1°. O Conselho Fiscal envidará seus melhores esforços para os fins dé preservação 

e consolidação do MALL como um centro de comércio e de serviços atraente para o 

público. 

! '. . 

§ 2°. O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) Condôminos titulares e mais 03 

(três) suplentes, e!eitos em Assembleia Específica do Subcondomínio Mall. 

§ 3°. O mandato do Conselho será bienal, permitida a reeleição de. seus membros, , 

cuja atividade não será remunerada. 

§ 4°. Com'pete, também, ao Conselho Fiscal: 

(a) fiscalizar .:> fiel cumprimento do plano de distribuição de atividades elaborado pela 

Operadora ~o Pool de Lojas ou pela Administradora, conform·e a estrutura de 

operação elo Mall que estiver em funcionamento, tipologia e MIX das LOJA.S definidas; 
1 
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(b) acompanhar os planos e campanhas publicitárias e orçamentos preparados para 

aplicação do fundo de promoção do MALL; 

1 
(e) diligenciar por todos os meios ao seu alcance, a promoção do MALL, procurando 

criar novos atrativos para o maior fluxo possível de público de alto poder aquisitivo; 

(d) envidar todos os esforços para estabelecer e manter um alto padrão de ,com~rcio 

no MALL; ) 

(e) ajudar e orientar tecnicamente os Lojistas, facilitando-lhes aprimorar suas 

instalações e métodos de comércio; 

(f) orlent8r e executar as determinações quanto à admissão e demissão de 

empregados_ 

(g) ordenar reparos urgentes ou adquirir o que seja necessário à segurança ou 

conservaçãc do edifício, até o limite mensal, corr~spondente a 5% (cinco por cento) do 

orçamento anual da MALL, convocando a assembleia para aprovação de reparos que 

tenham valores estimados superiores ao acima fixado; 

1 

(h) prestar, a qualquer tempo em conjunto com o Subsíndico, informações sobre os 

seus atos e elaborar propostas de orçamento para õ exercício seguinte; 

(i) manter registros contábeis adequados, auditados, pelo menos anualmente, por 
\ 

auditor independente, de indicação da assembleia geral; 

' ... 
O) assesso!"ar o Subsíndico do Subcondomlnio Lojas e, se preciso, Ô Síndico, na 

cobrança, inclusive em juízo, das quotas que couberem em rateio aos Condôminos, 

nas despesas normais ou extraordi~áriak do edifício, aprovadas pela assembléia, bem 

como as multas impostas por ínfr,~_ção de disposições legais
1 
ou conve_Jlcionais; e 

U) procurar por meio persuasório, dirimir divergências entre os condôminos; 

§ 5°. Poderá o Conselho Fiscal delegar partes de suas -funções à Administradora. 

CAPÍTULO )Ç u 
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
1 

Art. 21 . Não se aplicam as disposições contidas nesie instrumento às LOJAS titulad(as 

às I nccrporadoras, enquanto não comercializadas ou cedidas na sua utilização a 

terceíro;3, por qualquer título. 

Art. 22 As Lojas deverão arcar com o pagamento de despesas pré-operacionais 

conforme estipulados nos respectivos instrumentos de compromisso de venda e 

compra 

Art. 23. Caberá a lncorporadçirai a aprovação dos projetot- das Lojas, antes da 

abertura do Mali, na hipótese de ·ainda não ter contratada uma· Administradora. 
1 

1 

' 

' 

) 
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ANEXO III -._, 

REGIMENTO INTERNO GERAL 

( 

"ROYAL CAMPINAS NORTE"' 

CAPÍTULO! 

DO OBJETO 

., 

\ 
1 

Art. 1º. l.stt Regimento Interno contém nottnas gerais de uso e convivência entre 

Condôminos e uswirios e deve ser respeitado por tantos quantos a qualquer título 
1 

ingressarvm na cift:ra jurídica do Condomínio. 

Parágrafo único - O Condomínio conta com áreas de uso comum de todos os 

Condômínc ,s e u suá.rios e áreas comuns de uso exclusivo, confotmr especificado na 

Convenç:lo
1 
de-Condomínio. 

! - ,1, 

Art. 2º. Existem no Condomínio diversos serviços de natureza condominíal, 

conforrrw a Convenção de Condomínio, sendo alguns prestados mediante 

pagamemo especifico, mas todos coordenados e supei-visiouados -pela 

Administradc.,ra Gt·ral. , 1 

rl 

Art. 3º. \s patt es e coisas de propriedade, uso e serventia comuns devedo estar 

sempre absolutamente livres e desimpedidas, r elas nada podehdo sei- depositado ou 

guardado, aind~t tiue a título precário, excluídos os lugares destinados para tal -

finalidadl.! bdicados pela Administradora Ge.ral. 

\_ 

Art. 4º. O Condomínio e a Administradora Geral não se :responsabilizarão por 

objetos deixados em áreas ~omuns do Condomínio, tampouco dentro das Unidades 
/ 

f\.ucôno,rnar No entanto, os obj,etos perdidos que forem encontrados por 
\ 

empregados -:ondominia:is serão encaminhados para a área à.e administração de cada 
) ( 

Subconào1nicio, onde serão i-egisttados. Esses objetos serão guardados por, no 

. ( . - Página 1 de 5 
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máximo, 03 :três) :neses, sendo reservado à Administradora Geral o direito de lhes 

dar o de~t:i.110 4r.e achar conveniente após este prazo. 

CAPÍTULO II 

DOS DEVERES 

A.rt. 5º. Hcam os Condônúnos e Usuários pi:oibidos de: 

1 

1 

(a) apre~ errar-se ou transitar pelas áreas comuns com trajes atentatórios à moral e 
que poss tni prejudicar o nível de qualidade do Condomínio; 

(b) tran -dt u: pda:- áreas de serviço do Condomínio destinadas ao acesso de 

ernpregaJo, condominirus, salvo se autorizado pela Administradora do , 

Subcond )núnio n<> qual sua Unidade Autôndma se acha inserida; 

(e) pisar ou estacionar na::: partes que compõem as áreas ajardinadas e demais áreas 

condomi uais não destinadas para ral fim, bem como nelas intervir, adicionando ou 

removcn l o planras. flores ou mudando-lhes o arranjo ou o paisagismo; 

(d) alter:ir a fmma externa da fachaqa e realizar modificações que não sigam as 

condíçôe'l t os padrões deterIT'.inados n'a Convenção do Condorrúnio; 

(e) ter m 1 u:-ar instalações feitas com materiais Sllscetíveis a afetar a ~aúde~:~egurança 

e a ttam1üilida<le dos demais Condôminos e Usuários, ou que possam acarretar 

aumento dt· seguro comum; 

(f) uri.liz~ r ·:m volumes inaceitáveis aparelhos de som, rádio, televisão, ou qualquer 

outro eq_upamentu que emita som; arrastar móveis ou provocar qualquer barulho 

similar ( lll' provoque ruído que cause incômodo aos demais Condôminos e 

Usuários ob~en ando, sempre, as normas relativas à Lei do Silêncio; 
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(g) mamer ou guatdar dent.to das Unidades .Autônomas substâncias odoríferas e ou 

perigosa:- c ·)mo produtos químicos inflamáveis, explosivos, etc.; 

(h) atirar p U::l fora de sua Unidade 1'\utônoma fragmentos ae lixo, papéis, pontas de 

cigarro 0 1.1 ,1uai::;qucr ou'rrns objeLos, bem assim jogar lixo de qualquer espécie fora 
1 

dos recipientes coletores e/ ou acondicionados em embalagens inadequadas ou 

depositá-to ein i..i:eas comuns que não sejam aquelas indicadas pela Adminisrradora 

Geral; 

\ 

(j) deü,ar < ,u abandonar qualquer válvula ou romeira aberta por negligência ou 

defeito dt funcionamento, prejudicando o consum o de água do Condomínio; 

(k) usar a::>arclho~ ou instalações por períodos prolongados que afetem ou 

interfiran~ nas re..::epçôes dt rádio, TV e telefonia, ou que provoquem trepidações e 

ruídos aci.níl dos níveis permitidos ou regulamentados por legislaçãó específica; 

Art. 6º. Í àeYer de todos os Condôminos e Usuários: 

( a) prestigia: l: fa7,er ac;atar as decisões da Administrado.ta Geral, do Síndico e/ ou e 

da Assem:>leía G1iral; 

(b) tratar ::om respeito os representantes, prepostos e empr~g~dos condominiais, o 

Síndico, S 1bsíndico:, os membros de Conselho Fiscal; · i' · 

' 
(e) fazer ~cc mpanh.u.'. dos contratos celebrados com terc~os para uso das unidades 

autônoma, Lma cópia desce Regimento e da Convenção de Condomínio; 

(d) respeitar a L~ do Silêncio; 

(e) evitar de~pi:rdício de água e energia; 

(h) mante sl!u cadastro atualizado perante a Administradora Geral; 
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§ 1º. Fio- e:-tabelecido q· ue so!icitacõc:s e reclamacões de qualquer natureza serão de 
·' • ( < , 

conhecin 1C!ltO do Síndico e/ ou da Administradora 
I 

Geral, e deverão ser 

apresent,;dos pot esct-ito. 

Art. 7'". -\ _~.dministradora Geral e/ ou o Síndico ficam autorizados a tomar as 

providên.:ias cahí, t is para fazer cumprir os artigos acima e s~us subitens, podendo 

adotar a's medi<las 1ecessárias e a aplicação de advertências e multas. 

( CAPÍTULO III 
._,,' 

DAS PENALIDADES 

Art. 8º. \ falta de cumprimente) ou inobservância de- qualquer disposição deste 

~egimen o Interno sujeitará o Condômino e o lJsuári9 infratores à advertência do 

Síndico r u da Administradora Ge~al, se para tanto autorizada, que, se não atendida 

no prazo de: três (3J dias, será convertida em multa, corforme Convenção, que será 
1 

dosada ~cgunJo rt gradJade da falta. e devida tantas quantas vezes forem as 

infrações ayhcand I o quanto disy,õe a Convenção, em caso de rein:ddênda. 

§ 1°. O r agamentn da multa não elide o dever do Condômino e/ou do Usuário de 

-~epara.ten <!S da<1os gue causarem, os quais acarretem a perda ou danificação parcial 
1 - -
Õu- total dus bi=n:; condominiai:s, devendo aquele, nesses câsó~, ·'ii;!p-enizarem o 

Condom:nio pela imporrâri.cia total dos prejuízos ocasionados, com seu- valor 

_ atualizad, ), à data da liquidação. 

§ 2º. ~,e houv{'t atraso no 1 pagamento da multa acuna mencionada, o 

infrat01:/ devedot ficará sujeito aos acréscimos decorrentes da mora previstos na 

Convençàc de Condomínio. 

§ 3º. Q·1a;quc:r tolerância na aplicação de penalidade ao Conp.ômino e Usuário 

infratore,; nàú constiruirá pr~cedente invocável pja eximir:.se ao cumprimento dos 

) 
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deveres 1 • obrigaçôes, bem como a sujeição às penalidades previstas no Regimento 

Im:erno. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9
1
'. Este. Re:•~imento Interno poderá ser alterado na forma estipulada na 

. \ 

Comrenç,'i.o (---;ur;dnm.in.ial. Entretanto, a Admin..ist:radora Geral, em conjunto com o 

Síndico t e Cor..sdho Fiscal, poderão estabelecer nonn as que melhor se ajustem às 
1 

regras exi:,Wntes à operacionalidade do Condomínio, devendo, entretanto, l . 
cornunic:1r rodos os Çondômínos por escrito. 

Art. 10. -in ~v<,:-nwal caso-de confüto entre 1s _regras deste Regimento !nterno e as 

da Com-~nçâo de Con<lorrúnio; prevalecerão sempre às normas estipuladas .nesta 
1 

últim a. j 

' ( 

l 

' ' ( 
1 1 

( 
......... 
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ANEXO II 

TERMO DE ADESÃO 

HOTEL CONTEMPORÂNEO 

  

Nome: 

  

CNPJ:  Endereço: 

 

  

Representada por: 

 

Nome:  

Nacionalidade: Estado 

civil:  

Profissão  

RG  CPF 

 

  

End: 

Cidade  Estado  CEP  

Tel: e-mail: 

Apartamento(s):  

Condomínio A, Subcondomínio Hotel A (HOTEL CONTEMPORÂNEO) 

 

  
DECLARAÇÃO 

  
Declaro, para todos os fins e efeitos de direito, que: 
  
(a)         recebi com antecedência uma cópia do instrumento de Contrato de 

Constituição de Sociedade em Conta de Participação – Hotel Contemporâneo 

(a ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA. – CONDOMÍNIO A - SCP, designada no referido contrato pela 
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abreviação “SCP HOTEL A”) e de locação, referentes à operação 

hoteleira desenvolvidas nas instalações do Subcondomínio Hotel A; 

(b)         a Sócia Ostensiva é a empresa ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES 

E EMPREENDIMENTOS LTDA. (a “RPPPE”); 

(c)          a locatária é a SCP HOTEL A; 

(d)         tenho pleno conhecimento e aceito os termos e condições constantes do 

referido instrumento; 

(e)         adiro à referida Sociedade como Sócio Participante; 

(f)           adiro ao Contrato de Locação, como locador; 

(g)         concordo e me obrigo a cumprir e respeitar o referido contrato, transferindo 

a posse de meu(s) apartamento(s) para ser(em) explorado(s) pela RPPPE, em 

conjunto com outros apartamentos, nos termos nele previstos; 

(h)         autorizo que meu(s) apartamento(s) seja(m) vistoriado(s) e recebido(s) 

pela RPPPE ou empresa por ela indicada, bem assim que tenho conhecimento 

de que a responsabilidade de referidas empresas (e1) é limitada à constatação 

de eventuais defeitos aparentes e de fácil constatação, os quais deverão ser 

apontados e reclamados junto à Incorporadora que, nessa condição, é a 

responsável por saná-los; (e2) não se estende à verificar se 

a Incorporadora cumpriu com suas obrigações legais, atributo esse que me é 

exclusivo; 

(i)           para os fins de início das atividades sociais, tenho conhecimento que 

a SCP será identificada entre os sócios pelo nome ROYAL PALM PLAZA 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CONDOMÍNIO A - SCP, 

neste contrato pela abreviação “SCP HOTEL A”, ou qualquer outra indicada 

posteriormente, por escrito, pela Sócia Ostensiva. 

Para fins de recebimento dos resultados da Sociedade e o aluguel, indico a conta 

bancária abaixo: 
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Titular: 

CPF: CNPJ: 

Banco: Cidade: 

Ag. Conta corrente: 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firma o presente em 02 (duas) vias 

de igual teor e para a mesma finalidade. 
  

Campinas, SP 
  

  
 

  
_______________________________________________________ 

SÓCIO PARTICIPANTE 
 
  
 

488



ANEXO I(vi) – Contrato de Locação 

489



490



491



492



493



494



ANEXO I(vii) – Contrato de Administração 

495



496



497



498



499



500



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



513



514



515



516



517



518



519



520



521



522



523



524



525



526



527



528



529



530



531



532



533



534



535



536



537



538



539



540
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ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO 

HOTEL CONTEMPORÂNEO 

 

 

 

 

 

 

MARCOS HERINGER, Perito Judicial e Arbitral, Professor-Coordenador de Finanças da 

FGV – Fundação Getulio Vargas e do IBMEC, Mestre e Engenheiro pelo IME – Instituto Militar de 

Engenharia – e Especialista em Avaliação de Empresas e Negócios pelo New York Institute of Finance 

– NYIF –, membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF –, contratado pela 

ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, através da PERITOS FINANCE, para realizar 

a ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA do empreendimento hoteleiro em tela, vem 

apresentar o seu relatório. 
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1. OBJETIVO 
 

 

O objetivo geral do presente estudo é proceder a Análise de Viabilidade, de caráter 

exclusivamente econômico-financeiro, do empreendimento hoteleiro HOTEL CONTEMPORÂNEO, 

a ser desenvolvido na Cidade de Campinas/SP, e que integrará um complexo multiuso que terá como 

principal vetor o denominado Centro de Convenções do Royal Palm Hall. 

 

A avaliação do projeto em comento contemplou alguns dos principais indicadores econômico-

financeiros, incluindo a Taxa Interna de Retorno, para um horizonte projetivo de 10 (dez) anos, bem 

como a apresentação de Conclusões e Recomendações, finalizando-se com a emissão de um Parecer 

conclusivo acerca do tema central do estudo. 

 

A base de dados relativa aos fluxos futuros projetados para a operação hoteleira ora analisada 

foi extraída do Estudo de Mercado e Análises Financeiras Prospectivas, desenvolvido pela Jones Lang 

LaSalle – JLL –, com a devida autorização da contratante do referido trabalho. 
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2. LEVANTAMENTO DE DADOS E RESPONSABILIDADES 
 

O presente trabalho considera como ponto de partida as informações já coletadas pela 

contratante, de forma direta ou através de terceiros especializados. Desta forma, deve ser registrado 

que os avaliadores subscritores não são responsáveis pela elaboração destas informações. No entanto, 

tais informações, sob nosso julgamento profissional, baseado em nossa experiência, parecem 

consistentes e hábeis, inexistindo qualquer contraindicação profissional conhecida às suas 

considerações. 

 

Além das informações oriundas dos executivos ligados à contratante, através do estudo por 

eles elaborado, intitulado “Investir no Hotel Contemporâneo, datado de Set 2019, onde foram 

simulados cenários de resultados futuros, o presente estudo considerou, ainda, para a tipificação do 

ativo em questão, estudo relativo aos Hotéis Royal Palm Plaza, de autoria da Jones Lang LaSalle. 

 

A JLL, segundo consta de seu sítio eletrônico, é uma consultoria de investimentos e serviços 

imobiliários que oferece um portfólio completo para atender qualquer necessidade imobiliária dos 

seus clientes, sejam eles investidores, proprietários ou usuários de imóveis. O histórico da Jones Lang 

LaSalle começou em 1783, em Londres, com a fundação da Jones Lang Wootton (JLW) & Sons. Em 

1968, foi criada LaSalle Partners, que se torna uma das principais empresas de mercado imobiliário 

dos Estados Unidos. Mais tarde, em 1999, ocorre a fusão dessas duas empresas, dando origem à Jones 

Lang LaSalle. 

 

Tendo o setor hoteleiro como um dos seus segmentos de atuação, a JLL elabora e executa 

estratégias de investimento com vistas a gerar retornos consistentes de longo prazo para investidores. 

Nesse sentido, segundo registrado em seu sítio na Internet, inúmeros investidores, proprietários e 

operadoras de hotéis ao redor do mundo já contaram com o apoio profissional da referida empresa na 

busca por um melhor retorno para seus ativos. Em cada fase do ciclo de investimento e operação, a 

JLL se dispõe a implantar serviços de avaliação, corretagem, gestão de ativos e consultoria/assessoria. 

A referida empresa atua na conclusão de projetos e trabalhos envolvendo hotéis de todos os níveis, 

ativos de propriedade compartilhada, centros de convenções e empreendimentos de uso misto.  
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3. ANÁLISE DE MERCADO 
 

 

Os referidos estudos cobriram, de forma consubstanciada, vários itens relevantes e necessários 

para o desenvolvimento de uma Análise de Viabilidade Econômica, como edificado no presente 

trabalho intelectual. 

 

De forma resumida, relativamente ao contexto de implantação do site hoteleiro relacionado 

com o empreendimento em voga, tem-se que: 

 

 

3.1 Do Local 

 

O local escolhido para o desenvolvimento do empreendimento hoteleiro em tela foi a região 

na qual se situa o entroncamento de chegada à Cidade de Campinas, pela da Rodovia Anhanguera, 

uma das principais artérias do Estado de São Paulo. 

 

Na referida região está localizado o Royal Palm Plaza Resort, o qual serviu de base para o 

Projeto de Expansão do Complexo Royal Palm, o qual visa, através da oferta de um espaço multiuso, 

permitir o recebimento de eventos de grande porte, ampliando, no ensejo, o mix hoteleiro disponível. 

Para este fim, foram previstos, para as áreas adjacentes do referido complexo, os seguintes 

empreendimentos: Centro de Convenções; Hotel Classe Econômica; Hotel Classe Superior; Shopping 

de Serviços; Torres Corporativas (três unidades). 

 

Com os empreendimentos distribuídos em duas grandes regiões, separadas por uma via 

secundária, as novas instalações, que serão integradas ao complexo já existente, terão suas operações 

desenvolvidas de formas independentes e autossuficientes, não havendo qualquer interligação entre 

elas, a menos da sinergia gerada pela disponibilização de um amplo espectro de serviços dentro de 

uma mesma região.  
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3.2 Da Vizinhança 

 

Segundo os estudos em referência, em decorrência de uma pressão de demanda sobre os hotéis 

da região de Campinas apresentada pelo mercado, com o consequente crescimento da diária média 

praticada, a qual alavancou os resultados do setor, nos últimos anos, esses segmentos passaram a atrair 

a atenção dos investidores. 

 

Com base nessa expectativa, é possível concluir que o mercado futuro para empreendimentos 

hoteleiros será assolado por um maior nível de “embate”, na disputa pelo público em geral, seja ao 

longo das semanas, seja nos finais de semana, o que torna o Projeto de Expansão do Complexo Royal 

Palm uma peça de fundamental importância para o sucesso da operação do hotel ora analisado. Essa 

conclusão se materializa no estudo citado da JLL, mais precisamente no item “Análise do Mercado 

Hoteleiro” do seu Sumário Executivo, no qual restou consignado que: 

 

 

“(...) a iminente ampliação do parque hoteleiro e os recentes sinais de 

desaceleração econômica são os principais desafios para os próximos 

anos, tornando a sustentação de novos projetos condicionada à 

construção do novo Centro de Convenções do Royal Palm Hall (...).” 

(grifo nosso) 
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Face às oportunidades/dificuldades futuras para o empreendimento ora analisado, através da 

qual demonstrou ampla visão mercadológica, conclui-se que os números relacionados à operação, por 

ela apresentados na forma de projeções, já foram devidamente sensibilizados por essas informações. 

Dessa feita, cristalizou-se o convencimento de que a base de dados constante do estudo hoteleiro 

retrata de forma fidedigna a operação em tela. 

 

 

3.3 O Projeto Hoteleiro Hotel Contemporâneo 

 

Empreendimento hoteleiro de classe econômica – hotel chic & basic –, desenvolvido em torre 

única, dentro do complexo multiuso Royal Palm, contendo um total de 310 (trezentos e dez) unidades 

imobiliárias autônomas. 

 

As referidas unidades serão distribuídas por 07 (sete) pavimentos, contando com o térreo, 

contendo 286 (duzentos e oitenta e seis) uh’s alocadas do 1º ao 6º pavimento; e as outras 24 (vinte e 

quatro) uh’s integradas ao piso de acesso (térreo). Todas as 310 (trezentos e dez) unidades estarão 

classificadas dentro do mesmo padrão, e contarão com uma área individual interna de 20 (vinte) metros 

quadrados. 

 

A operação do empreendimento em voga será conduzida pela Royal Palm Hotels & Resorts, 

rede composta por quatro empreendimentos localizados na cidade de Campinas: o Royal Palm Plaza 

Resort Campinas, localizado no complexo no qual será implantado o empreendimento hoteleiro em 

voga no presente estudo, considerado um dos melhores e mais completos resorts do Brasil; o The 

Palms, um 5 estrelas que une a exclusividade de um hotel boutique com toda estrutura de um resort; 

o Royal Palm Tower, direcionado aos executivos que buscam períodos de curta estada com o conforto 

do padrão luxo internacional e, ainda, o Royal Palm Residence, um hotel ideal para longas estadas. 
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De acordo com informações contidas no sítio da referida operadora hoteleira, desde 2009 o 

Royal Palm Plaza faz parte da Preferred Hotels® & Resorts, selo de qualidade internacional atribuído 

apenas aos estabelecimentos de mais alto padrão de luxo, se unindo aos grandes ícones da hotelaria 

mundial. Em 2010 o complexo hoteleiro ganhou o prêmio de Melhor Hotel de Luxo do ano pelo Guia 

Quatro Rodas, e passou a integrar a seleta lista dos 17 melhores hotéis de luxo do Brasil eleitos pela 

revista. 

 

Às referidas unidades do Hotel Contemporâneo serão atribuídos os preços certos, considerando 

as respectivas áreas, relacionados no Quadro 1, apresentado a seguir: 

 

 

Quadro 1  Número de unidades, áreas e respectivos preços certos 

 

  

CLASSIFICAÇÃO UNIDADES ÁREAS PREÇO CERTO*

* Valor com data-base em Fev/2020.

24,30 m
2

19,35 m
2 323.316,44R$               

19,75 m
2 330.000,00R$               

20,15 m
2 ESGOTADA

27,77 m
2

22,75 m
2 380.126,57R$               

ESGOTADA

ESGOTADA

Chic & Basic 310
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3.4 Análise do Mercado Hoteleiro por Segmento, Perspectivas de sua Evolução e Análise da 

Penetração do Produto Hoteleiro em Questão neste Mercado 

 

O estudo da JLL identificou um elevado crescimento esperado para oferta de hoteleira, até o 

ano de 2017, em decorrência dos vários lançamentos feitos dentro desse segmento na região de 

Campinas, conforme descrito em trecho das Estimativas Operacionais – Contemporâneo, do Sumário 

Executivo do referido estudo, como se segue: 

 

 

“(...). As projeções estimam um declínio na taxa de ocupação do 

mercado, devido as novas adições previstas para os próximos anos, num 

ritmo superior ao crescimento da demanda. (...).” 

 

 

Não obstante a realização de tal observação, a JLL concluiu que o empreendimento em tela 

atingirá, desde o início da sua operação – datada de 10 Jan 2019 –, níveis de taxa de ocupação acima 

do mercado competitivo. Tal premissa tomou por base o fato do hotel estar inserido no mesmo 

complexo no qual será edificado o Centro de Convenções Royal Palm Hall. Essa perspectiva acaba 

por influenciar o valor médio da diária a ser praticado pelo hotel, bem como a penetração do seu 

RevPAR. 

 

Em síntese, os dados específicos do setor hoteleiro foram explorados com profundidade no 

estudo de Análise de Mercado e apontam para a existência de condições favoráveis para a execução 

de um empreendimento nos moldes do projeto em estudo. 
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4 PROJEÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E RESULTADOS 
 

 

O presente Parecer Técnico tomou por base, além das informações citadas nos itens anteriores, 

as estimativas do cenário mais conservador dos estudos retro citados para empreendimento alvo do 

estudo de viabilidade econômico-financeira em voga – HOTEL CONTEMPORÂNEO. 

 

A Tabela 1, apresentada a seguir, consolida os resultados das projeções trazidas pelo estudo 

Investir no Hotel Contemporâneo, evidenciando não só as rubricas componentes da estrutura de 

projeção dos fluxos de caixa futuros, tais como as linhas de receita e estrutura de custos e despesas 

associados à operação hoteleira em comento, como também as proporções entre os valores assumidos 

por cada um desses itens em relação à Receita Líquida, ao longo da vida útil da projeção de 05 (cinco) 

anos, que contemplou o período de 2020 a 2024. 

 

Cabe ainda destacar que as projeções dos fluxos de caixa futuros, apresentadas na Tabela 1, 

tomaram por base uma unidade padrão de 22,75 m2. 
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Tabela 1  Projeções dos Fluxos de Caixa Livres Anuais – 2020 a 2024 – Hotel Contemporâneo 

(Unidade Padrão – 22,75 m2) 

 
Fonte: Investir no Hotel Contemporâneo. 

*Valores de referência da tabela atualmente praticada, podendo ser alterada de acordo com o movimento do mercado. 

 

 

A fim de evidenciar as proporções médias dos itens considerados nas projeções indicadas na 

Tabela 1 retro, foi construído o Quadro 2, revelando os percentuais associados a tais proporções, 

para o Hotel Contemporâneo, como se segue: 

  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

I nformações Gerenciais

Taxa de Ocupação Média 45% 50% 55% 60% 65%

Diária Média 261,00 276,29 292,47 309,61 327,75

Taxa de Crescimento - 5,86% 5,86% 5,86% 5,86%

RevPar 117,45 138,14 160,86 185,77 213,03

Taxa de Crescimento - 17,62% 16,44% 15,48% 14,68%

Total Aptos. Ocupados 50.918 56.575 62.233 67.890 73.548

Total Hóspedes 61.101 67.890 74.679 81.468 88.257

Número Dias 365 365 365 365 365

Número Aptos. 310 310 310 310 310

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

RECEI TA BRUTA (Hospedagem + A&B + Outros) 100% 16.213.467,50 19.070.298,49 22.206.201,21 25.644.068,38 29.408.517,18

RECEI TA LÍ QUI DA (Hospedagem + A&B + Outros) 91% 14.685.155,43 17.272.696,13 20.113.002,73 23.226.810,05 26.636.414,79

DESPESAS TOTAI S (b) 28% (4.484.000,00) (5.274.085,78) (6.141.351,70) (7.092.128,97) (8.133.225,73)

(-) Total de Despesas e Custos Departamentais 15% (2.493.000,00) (2.932.269,37) (3.414.449,11) (3.943.059,22) (4.521.884,87)

(-) Total de Despesas A&B 12% (1.991.000,00) (2.341.816,41) (2.726.902,60) (3.149.069,76) (3.611.340,86)

Lucro Departamental 63% 10.201.155,43 11.998.610,35 13.971.651,03 16.134.681,08 18.503.189,07

M argem Anuais 69,47% 69,47% 69,47% 69,47% 69,47%

(-) Honorários de Administração 13% (2.107.750,78) (2.479.138,80) (2.886.806,16) (3.333.728,89) (3.823.107,23)

(-) Total de Outras Deduções 17% (2.756.289,48) (3.241.950,74) (3.775.054,21) (4.359.491,62) (4.999.447,92)

Resultado Operacional Bruto (GOP) 33% 5.337.115,87 6.277.521,49 7.309.791,36 8.441.461,26 9.680.634,61

(-) Reserva de Reposição de Ativos 5% (810.673,38) (953.514,92) (1.110.310,06) (1.282.203,42) (1.470.425,86)

(-) IPTU 7% (1.134.942,73) (1.334.920,89) (1.554.434,08) (1.795.084,79) (2.058.596,20)

(-) FEE de Incentivo 4% (648.538,70) (762.811,94) (888.248,05) (1.025.762,74) (1.176.340,69)

(=) FLUXO DE CAIXA LI VRE ANUAL 17% 2.742.961,07          3.226.273,74          3.756.799,17          4.338.410,32          4.975.271,86          

(%) 17% 17% 17% 17% 17%

(=) Fluxo de Caixa Livre Mensal Royal Tower 310 737,36                    867,28                    1.009,89                 1.166,24                 1.337,44                 

CONTEMPORÂNEO

FLUXO DE CAI XA
PERCENTUAIS 

M ÉDIOS
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Quadro 2  Proporções Médias das Rubricas – base Receita Líquida  – Hotel Contemporâneo. 

 

  

RECEI TA BRUTA (Hospedagem + A&B + Outros) 100%

RECEI TA LÍ QUI DA (Hospedagem + A&B + Outros) 91%

DESPESAS TOTAI S (b) 28%

(-) Total de Despesas e Custos Departamentais 15%

(-) Total de Despesas A&B 12%

Lucro Departamental 63%

M argem Anuais

(-) Honorários de Administração 13%

(-) Total de Outras Deduções 17%

Resultado Operacional Bruto (GOP) 33%

(-) Reserva de Reposição de Ativos 5%

(-) IPTU 7%

(-) FEE de Incentivo 4%

(=) FLUXO DE CAIXA LI VRE ANUAL 17%

FLUXO DE CAI XA
PERCENTUAIS 

M ÉDIOS
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5 VIABILIDADE ECONÔMICA 
 

 

Com base nas premissas que serviram de substrato para a edificação do conjunto de valores 

referentes aos fluxos operacionais projetados, bem como nos dados primários fornecidos pela 

contratante, apresentamos a Avaliação de Viabilidade Econômico-Financeira, no referencial do 

investidor, alicerçada na TIR – Taxa Interna de Retorno – produzida pelo empreendimento em 

comento sobre o capital investido, parâmetro este que se confirma como a medida da rentabilidade 

estimada para o investimento. 

 

Para o pleno atendimento do proposto no presente item, será apresentado, a seguir, mais 

precisamente no subitem 5.2, o diagrama relativo aos fluxos de caixa livres dos investidores, com 

base nas informações econômico-financeiras consolidadas e descritas no item 4 retro, considerando, 

além da vida útil projetada – 05 (cinco) anos –, a extrapolação dos valores resultantes para o último 

ano das referidas projeções (2024) até o fechamento de uma vida útil econômica de 10 (dez) anos, 

a qual, tomando-se por base o evento do primeiro aporte como ponto focal da análise (período zero 

= Fev/2020), se estendeu até o mês de fevereiro de 2030. 

 

Os aportes de recursos referentes às aquisições das unidades autônomas foram distribuídos 

ao longo da linha temporal adotando-se como referência a linha base da tabela de vendas fornecida 

pela ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, como consignado anteriormente. Nesse 

tocante, foram considerados períodos de aporte envolvendo um conjunto de 02 (dois) pagamentos, 

no formato “1 + 1”, entre sinal e uma mensal, na forma de parcela única, vencível em março de 

2020. Os referidos aportes serão apresentados através do diagrama do fluxo de caixa ilustrado no 

subitem 5.1, a seguir. 
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5.1 Fluxos Financeiros dos Aportes Realizados pelos Investidores 

 

Os fluxos dos aportes que deverão ser realizados pelos investidores, como consignado 

anteriormente, foram distribuídos, ao longo do período indicado no parágrafo retro, concentrando 

40,00% (quarenta por cento) do preço certo ajustado da unidade adquirida, na forma de um sinal, 

com vencimento em fevereiro de 2020. 

 

Tendo em vista o percentual total do preço certo amortizado por intermédio do sinal acima 

referenciado (40,00% - quarenta por cento ), a complementação do total a ser amortizado (60,00% 

- sessenta por cento) teve a sua quitação programada para o mês subsequente – março de 2020. 
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O Quadro 3 mostra as partições do preço certo distribuídas pelos pagamentos: 

 

 

Quadro 3  Partições dos Preços Certos das Unidades. 

 

 

 

Zelando por uma análise que possa trazer os parâmetros mais fidedignos para o investidor, 

acerca da viabilidade econômico-financeira do empreendimento em voga no presente estudo, foram 

analisados, além das condições de contorno dos fluxos de pagamento dos preços certos ajustados 

das unidades autônomas, eventuais custos e despesas emergentes da aquisição de uma unidade 

autônoma. Nesse sentido, os subscritores deste Parecer entenderam como pertinente trazer para o 

fluxo de investimento os efeitos do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – 

ITBI. 

 

O ITBI tem o seu valor calculado com base na aplicação da respectiva alíquota (2,7% – dois 

vírgula sete por cento) sobre o valor transacionado ou de aquisição do imóvel. 

 

O referido custo acessório relativo à aquisição de uma unidade autônoma, nas projeções dos 

fluxos de investimento realizadas por esses Pareceristas, teve seu recolhimento previsto para o mês 

subsequente ao de quitação do preço certo, ou seja, para março de 2019. 

 

Por oportuno, cabe registrar que o HOTEL CONTEMPORÂNEO será comercializado sobre 

o regime de incorporação imobiliária, regime esse que encontra prescrições na Lei nº 4.591 (Lei das 

Incorporações), na qual restou estabelecido, no inciso V, de seu Art. 43, in verbis, o que se segue: 

  

Vcto.

Parcelas

% 40,00% 60,00%

PARTIÇÕES DO PREÇO CERTO DAS UNIDADES - Contemporâneo

Fev 2020 Mar 2020

Ato Parcela Única

571



 

16/27  

 

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo 

e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa 

física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: 

(...) 

         V - não poderá modificar as condições de pagamento nem 

reajustar o preço das unidades, ainda no caso de elevação dos preços 

dos materiais e da mão-de-obra, salvo se tiver sido expressamente 

ajustada a faculdade de reajustamento, procedendo-se, então, nas 

condições estipuladas; 

(...).” (grifo nosso) 

 

Em outros termos, o referido dispositivo da Lei retrocitada impõe que, uma vez que os custos 

de construção estejam incluídos no preço final da unidade – preço certo da unidade autônoma –, 

como no caso do empreendimento sob análise, qualquer variação de custo de construção será 

suportado, exclusivamente, pelo incorporador. 

 

Ainda em relação ao investimento total a ser realizado pelo adquirente de uma das unidades 

autônomas, cabe consignar que, no empreendimento em tela, a Taxa de Implantação Hoteleira, a 

qual compreende os custos de decoração, equipamentos, capital de giro inicial e despesas pré-

operacionais, foi incorporada aos respectivos preços certos, considerando a distribuição apresentada 

na planilha abaixo: 

 

 

Planilha 1  Distribuição da Taxa de Implantação por unidade autônoma. 

 

  

Classificação
Capital de Giro e             

Despesas Pré-Operacionais/un.

Montagem e           

Equipamentos/un.

 Taxa de Implantação            

Total/un. 

Contemporâneo (20 m
2
) R$ 8.087,09 R$ 26.175,00 R$ 34.262,09
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Todas essas informações, traduzidas em um diagrama de fluxos de pagamento, levariam ao 

seguinte elemento gráfico representativo dos aportes realizados pelos investidores, nas aquisições 

das unidades autônomas (Figura 1): 

 

 

Figura 1  Diagrama de Fluxos de Pagamento por Unidade – Hotel Contemporâneo 

(Ref.: Unidade de 22,75 m2) 
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5.2 Diagramas de Fluxos de Caixa Livres dos Investidores 

 

Para a edificação dos fluxos livres que servirão de substrato para análises pretendidas, foi 

utilizado um horizonte de 10 anos (120 meses), contados a partir do mês do primeiro aporte realizado 

pelos investidores (janeiro de 2019), sendo, ainda, projetada a venda da unidade ao final desse prazo, 

admitindo-se a premissa de valorização dos ativos imobiliários representados pelas unidades 

autônomas, a uma taxa anual constante de 5,86% (cinco vírgula oitenta e seis pontos percentuais), 

representativa da média inflacionária dos últimos 05 (cinco) anos – 2015 a 2019. 

 

Em termos de valorização das unidades autônomas do empreendimento, a premissa descrita 

no parágrafo retro pode ser expressa através da seguinte relação matemática: 

 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐴𝑛𝑜 𝑋 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜 × (1 + 5,86%)𝐴𝑛𝑜𝑋−𝐴𝑛𝑜 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜
 

 

 

Os fluxos livres mensais atribuídos a cada unidade autônoma foram determinados através do 

rateio do resultado anual projetado para a operação hoteleira pela quantidade de uh’s. 

 

As consolidações gráficas de todas essas informações podem ser identificadas na Figura 2, 

apresentada a seguir: 
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Figura 2  Diagrama de Fluxos de Caixa Livres Mensais Hotel Contemporâneo. (Ref.: Unidade de 22,75 m2) 
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5.3 Taxa Interna de Retorno dos Investidores 

 

De posse do diagrama retratado na Figura 2 retro, foram determinados os principais 

parâmetros de análise de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos e projetos de 

investimentos, dentre os quais se destaca a Taxa Interna de Retorno – TIR, como se segue: 

 

 

 

onde CF0 representa o fluxo de caixa na data de origem e CFj os fluxos relacionados aos demais 

períodos da do diagrama. 

 

Por se tratar de um fluxo convencional, ou seja, com uma única inversão de orientação ao 

longo de toda a sua extensão, a aplicação da equação acima conduziu a um único valor de TIR, com 

validações nos campos matemático e prático, orientado no Quadro 4, apresentado a seguir. 

 

 

Quadro 4  Taxas Internas de Retorno – anual e mensal – Hotel Contemporâneo. 

 

 

 

Por oportuno, cabe destacar que a rentabilidade (TIR) indicada no Quadro 4 retro se aplica a 

todas as unidades, independente de suas metragens e preços, uma vez que os retornos projetados para 

cada uma delas obedeceram as respectivas proporções de área, em relação à unidade padrão de 20 m2. 

  

 







n

1j
j

j

0 0
TIR1

CF
CF

a.a.

a.m.

8,5923%

Taxa I nterna de Retorno (TIR)

0,6893%

Quarto
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Face ao exposto, conclui-se que, de acordo com as informações fornecidas às projeções dos 

fluxos futuros, valores e temporalidade dos investimentos necessários para a aquisição de uma das 

unidades autônomas do empreendimento hoteleiro em comento, em qualquer uma das duas classes 

disponíveis – quarto ou suíte –, a rentabilidade dos investidores do empreendimento em tela 

assumirá o patamar aproximado de 8,6% a.a. (oito vírgula seis pontos percentuais anuais), 

equivalente a uma rentabilidade mensal da ordem de 0,7% (zero vírgula sete por cento). 

 

Tomando-se por base as taxas médias de mercado descritas no Quadro 5, apresentado a 

seguir, é possível afirmar que, frente à média das rentabilidades das aplicações nele relacionadas, a 

TIR do empreendimento Hotel Contemporâneo apresenta clara superioridade em relação à maioria 

das opções de aplicação citadas, o que produz convencimentos técnicos bastantes para concluirmos 

pela sua viabilidade econômico-financeira. 

 

 

Quadro 5  Variações anuais e média dos principais indicadores de Mercado (últimos 5 anos). 

 

  

ANO POUPANÇA* CDI* TJLP* * OURO* * * DOLAR* * * BOVESPA* * * * INCC* IPCA* SELIC* *

2015 7,94% 13,24% 5,29% -6,03% 46,67% -6,99% 7,47% 10,48% 13,47%

2016 8,35% 12,73% 7,76% -12,32% -17,69% 38,94% 5,85% 6,99% 14,18%

2017 6,89% 9,93% 7,36% 12,35% 0,88% 28,22% 4,25% 2,95% 10,11%

2018 4,68% 6,42% 6,93% 18,83% 15,03% 3,83% 3,75% 6,58%

2019 4,35% 5,96% 6,38% 22,42% 5,61% 26,89% 4,14% 4,31% 6,03%

Médias 6,44% 9,66% 6,74% 4,11% 10,86% 20,42% 5,11% 5,69% 10,07%

Fontes: * PortalBrasil.Net; ** Receita Federal do Brasil; *** Banco Central do Brasil; ****BM&F BOVESPA
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5.4 Outros Parâmetros de Viabilidade Econômica 

 

Em adição ao parâmetro TIR, seguem determinados outros dois relevantes indicadores 

empregados em análises de viabilidade econômico-financeira, e com aderência e aplicabilidade no 

presente contexto analítico, o Cap Rate. 

 

 

Cap Rate – Retorno sobre Capital 

 

A métrica relativa a esse indicador está relacionada com a avaliação do retorno gerado pelo 

empreendimento, ano a ano, sobre o capital aportado pelo investidor no início do mesmo. 

 

Dentro do contexto do presente estudo, a viabilidade econômica do empreendimento é 

atestada quando o seu Cap Rate supera o Cap Rate Mercadológico, que toma como base o valor de 

mercado do ativo ligado ao empreendimento avaliado. 

 

Para determinação desse indicador, os subscritores lançaram mão da mesma premissa de 

valorização das unidades utilizada na estimativa do valor do desinvestimento descrita no início do 

presente item, e aplicando este resultado para identificação do valor mercadológico, ano a ano, das 

unidades autônomas do empreendimento, observando as respectivas classes e valores. 

 

Dessa forma, foram obtidos os espectros de valores anuais de Cap Rate e Cap Rate 

Mercadológico, para as unidades quarto e suíte, ao longo dos 10 (dez) anos contemplados no fluxo 

de caixa projetado – 05 (cinco) anos projetados pela JLL, e os demais extrapolados com base na 

projeção para o quinto ano –, conforme indicado no Quadro 7, apresentado a seguir. 
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Quadro 7  Cap Rate vs. Cap Rate Mercadológico – Hotel Contemporâneo. 

 

 

 

No ensejo, repisamos que a rentabilidade (TIR) indicada no Quadro 4 retro se aplica a todas 

as unidades, independente de suas metragens e preços, uma vez que os retornos projetados para cada 

uma delas obedeceram as respectivas proporções de área, em relação à unidade padrão de 22,75 m2. 

  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10*

Investidor 1,52% 2,94% 3,12% 3,61% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 177,55%

Mercado 1,79% 3,15% 3,67% 4,24% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 208,85%

*Ano contendo premissa de venda da unidade.

Cap Rate - Contemporâneo
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Nossas conclusões, considerando todas as análises feitas, as condições que ensejaram a 

realização do presente estudo e os resultados alcançados são favoráveis quanto à viabilidade do 

projeto hoteleiro e foram formalizadas no item assim, sob a forma de parecer. 

 

Do ponto de vista construtivo os subscritores registram a sua recomendação e preocupação 

quanto à necessidade do efetivo lançamento do Centro de Convenções Royal Palm Hall, o qual, 

certamente, fomentará o sucesso do empreendimento ora analisado, trazendo, em função dos 

potenciais eventos que lá serão realizados, uma população de hóspedes que garantirá um giro da sua 

operação em um padrão acima da média da região, tanto ao longo das semanas, em função de eventos 

corporativos, quanto aos finais de semana, em decorrência de eventos sociais, produções artísticas, 

feiras e espetáculos em geral. 
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7. PARECER FINAL 

 

 

MARCOS HERINGER, perito, devidamente qualificado, procedeu um estudo de Análise de 

Viabilidade Econômica do empreendimento hoteleiro denominado HOTEL CONTEMPORÂNEO, 

que ficará localizado no Complexo Royal Palm, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Os 

dados primários foram fornecidos pelos contratantes ou por terceiros a este contratado, que foram 

descriminados no estudo. No desenvolvimento do presente trabalho foram adotadas as técnicas de 

finanças julgadas mais apropriadas, o referencial teórico comumente adotado em análises de 

viabilidade e, em particular, se tratando de um empreendimento hoteleiro e suas particularidades, as 

recomendações constantes do MANUAL DE MELHORES PRÁTICAS PARA HOTÉIS DE 

INVESTIDORES PULVERIZADOS, elaborado pelo SECOVI – SP (Sindicato das Empresas de 

Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo), com a contribuição da ABIH – 

Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, ADITBrasil – Associação para o Desenvolvimento 

Imobiliário e Turístico do Brasil, FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil e FHORESP – 

Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. 

 

Cabe consignar que os valores estimados de venda das unidades autônomas, ao final do ciclo 

de 10 (dez) anos), utilizados nos cálculos dos indicadores que serviram de substrato para o presente 

Parecer Final, por convicções técnicas bastantes de seus subscritores, não consideraram as prescrições 

dadas pelo manual retro citado, tendo sido procedidas com base no estudo pormenorizado das séries 

históricas de valorização dos ativos de natureza imobiliária de mesma tipificação localizados no 

entorno do empreendimento objeto da análise. 

 

Com base em nosso conhecimento e nos resultados das simulações apresentadas, somos do 

parecer que o empreendimento em comento é viável economicamente. 
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8 ENCERRAMENTO 
 

 

E assim, dando por encerrado o presente Parecer Técnico, contendo 26 (vinte e seis) páginas, 

além da capa, o subscrevemos. 

 

 

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 
Marcos Guilherme Heringer, M.Sc. 

CREA/RJ: 145927/D 

IBEF/RJ: 10710 
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Tabela de venda - ROYAL HOTEL CONTEMPORÂNEO
Impresso por Yasmin Gallego Odlevati em 24/04/2020 15:12

Tabela: Tabela de Abril2020 Tabela com desconto de 0,00%
Validade da tabela: 01/04/2020 a 04/05/2020

Unidade Vagas Q Área privativa Área total Status Ato x 1
1° em 12/2018 (40,00%)

Financiamento x 1
1° em 01/2019 (--)

Total

H006 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H067 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H105 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H124 0 19,35 59,47 Venda suspensa 129.327,00 193.989,44 323.316,44

H129 0 19,35 59,47 Venda suspensa 129.327,00 193.989,44 323.316,44

H145 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H150 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H152 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H158 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H163 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H248 0 19,35 59,47 Venda suspensa 129.327,00 193.989,44 323.316,44

H249 0 22,75 69,92 Venda suspensa 152.051,00 228.075,56 380.126,56

H250 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H252 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H260 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H262 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H315 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H319 0 22,75 69,92 Venda suspensa 152.051,00 228.075,56 380.126,56

H349 0 22,75 69,92 Venda suspensa 152.051,00 228.075,56 380.126,56

H474 0 19,35 59,47 Venda suspensa 129.327,00 193.989,44 323.316,44

H536 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

H636 0 19,75 60,70 Venda suspensa 132.000,00 197.999,98 329.999,98

A) Todos os valores desta tabela estão expressos em REAIS (R$); B) Todas as obrigações contratuais serão reajustadas na menor periodicidade admitida por lei, conforme contrato; C) Estas parcelas serão
reajustadas pela variação do INCC-DI/FGV até o Habite-se e após pelo IGPM/FGV, conforme contrato; D) A opção de utilização de financiamento bancário para pagamento das parcelas com vencimento após a
expedição do habite-se, sujeitará o adquirente aos custos, taxas e condições comerciais praticadas pela instituição financeira escolhida; E) As parcelas com vencimento após o Habite-se, bem como parcelas
vencidas e eventualmente não pagas serão corrigidas pelo IGPM/FGV bem como acrescidas de juros de 12% ao ano; F) O recebimento das chaves está condicionado à assinatura da escritura de compra e
venda, com garantia de alienação fiduciária; G) A presente tabela poderá ser alterada sem prévio aviso; H) As parcelas financiadas após entrega serão acrescidas do custo do seguro de vida vinculado ao
financiamento imobiliário; I) Os valores indicados na coluna “PREÇO” sofrerão variação em virtude de cálculo de arredondamento; J) O campo indicado como "PREÇO" corresponde ao valor total do negócio
imobiliário composto por: (i) Preço do Imóvel e (ii) Corretagem; K) O valor total do negócio imobiliário já inclui as taxas de capital de giro e despesas pré-operacionais para operação do hotel.
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

SPCIA 01 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, sociedade limitada com sede Cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Doutor José Inocêncio de Campos, 153, 7º andar, Cambuí, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 

16.588.973/0001-23, neste ato representada por seus representantes legais, na forma de seu contrato social 

(Anexo I) e ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade 

limitada com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Moraes Salles, 711, 7º 

andar, sala 3, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.649.359/0001-05 , neste ato representada por seus 

representantes legais, na forma de seu contrato social (Anexo II) na qualidade de Ofertantes de 310 

(trezentas e dez) unidades autônomas hoteleiras e áreas comuns referentes à sua 1ª (primeira) oferta de 

aquisição de unidades imobiliárias e adesão em sociedade em conta de participação no empreendimento 

imobiliário “Hotel Contemporâneo” (“Unidades Imobiliárias” e “Oferta”, respectivamente), vem, nos termos 

do artigo 56 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“ICVM 400”) 

declarar que: 

 

(i) são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes as informações prestadas nos documentos 

referentes ao Pedido de Dispensa de Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários 

protocolizado perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” e “Pedido de Dispensa”, 

respectivamente);  

 

(ii) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 

mencionadas no item (i) acima durante todo o prazo de duração da Oferta; 

 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas 

constantes do estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento que venham a 

integrar o Prospecto Resumido, são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de 

decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

 
(iv) o Prospecto Resumido foi elaborado de acordo com as normas pertinentes e contém as 

informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos investidores: (i) da Oferta; (ii) dos 

valores mobiliários ofertados; (iii) das Ofertantes; (iv) suas atividades; (v) situação econômico-

financeira; (vi) os riscos inerentes à sua atividade; e (vii) quaisquer outras informações 

relevantes; 

 

(v) não há quaisquer outros fatos ou informações relevantes sobre sua situação financeira, 

resultados operacionais e/ou sobre suas atividades que não tenham sido informados às 

sociedades corretoras de imóveis ou aos corretores de imóveis e/ou que tornem quaisquer das 

declarações ou informações prestadas no âmbito da Oferta falsas, incorretas, inconsistentes e 

imprecisas; e 

 

(vi) está ciente de que a dispensa de registro não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade 

das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia, sua viabilidade, sua 
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administração, situação econômico-financeira ou dos valores mobiliários a serem distribuídos e 

é concedido segundo critérios formais de legalidade. 

 

Rio de Janeiro, [--] de outubro de 2014. 

 

 

  

587



 

 

(Página de assinaturas da Declaração de Veracidade das Ofertantes no âmbito da oferta pública 

de distribuição de contratos de investimento coletivo da SPCIA 01 – Empreendimento Imobiliário 

Ltda. e da Royal Palm Plaza Participações e Empreendimentos Ltda.) 

 

 

 

 

 

SPCIA 01 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 

 

 

 

________________________________ ________________________________  

Nome: Nome:  

Cargo: Cargo: 
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(Página de assinaturas da Declaração de Veracidade das Ofertantes no âmbito da oferta pública 

de distribuição de contratos de investimento coletivo da SPCIA 01 – Empreendimento Imobiliário 

Ltda. e da Royal Palm Plaza Participações e Empreendimentos Ltda.) 

 

 

 

 

 

ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 

 

________________________________ ________________________________  

Nome: Nome:  

Cargo: Cargo: 
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ANEXO I 

CONTRATO SOCIAL DA SPCIA 01 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA. 

  

590



 

 

ANEXO II 

CONTRATO SOCIAL DA ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA. 
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Rubrica investidor

São Paulo, [●] de [●] de 2014. 

 

 

Ao  

[Sociedade de Corretores de Imóveis / Corretor(a) de Imóvel] 

[●] 

[●] 

At.: Sr. [●] 

 

 

Ref.: Distribuição de Unidades Imobiliárias do Empreendimento Imobiliário “Hotel 

Contemporâneo” 

 

 

Prezados, 

 

 

O [Nome do Investidor], [QUALIFICAÇÃO], [neste ato representado por seus 

representantes legais infra assinados], na qualidade de adquirente de [●] ([●]) unidades 

autônomas no empreendimento imobiliário “Hotel Contemporâneo”, com as seguintes 

características: 310 (trezentas e dez) unidades autônomas hoteleiras e áreas comuns que 

será erigido na Avenida Royal Palm Plaza, nº 180, bairro Jardim do Lago – Cont, na 

Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, destinado a fins exclusivamente hoteleiros 

(“Unidades Imobiliárias” e “Empreendimento”, respectivamente), que dão direito a 

adesão em sociedade em conta de participação e eventuais receitas derivadas de 

contratos de locação e de constituição de sociedade em conta de participação, conforme 

descrito no “Prospecto Resumido da Distribuição de Unidades Imobiliárias do 

Empreendimento Imobiliário „Hotel Contemporâneo‟” (“Prospecto Resumido”), na qual 

a SPCIA 01 – Empreendimento Imobiliário Ltda., sociedade limitada, com sede na 

Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Doutor José Inocêncio de Campos, 

153, 7º andar, Cambuí, inscrita no CNPJ sob o nº 16.588.973/0001-23, figura na 

qualidade de incorporadora (“Emissora” ou “Ofertante” e “Oferta” ou “Emissão”, 

respectivamente), as quais foram objeto de dispensa de registro de distribuição pública, 

nos termos da decisão tomada pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) em Reunião Extraordinária do Colegiado de [●] de [●] de 2014 (“Decisão do 

Colegiado”), vem, nos termos do inciso I do § 4º do artigo 4º da Instrução CVM nº 400, 

de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, declarar que: 

 

(a) tem conhecimento e experiência em finanças e negócios suficientes para 

avaliar os riscos e o conteúdo da Oferta, inclusive, mas não se limitando, aos 

descritos no Anexo I da presente, e que é capaz de assumir tais riscos;  
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(b) teve amplo acesso às informações que julgou necessárias e suficientes para a 

decisão de investimento, notadamente aquelas normalmente fornecidas no 

Prospecto Resumido; e 

 

(c) tem conhecimento de que se trata de hipótese de dispensa de registro de oferta 

pública. 

  

Sendo o que nos cumpria para o momento, subscreve-se. 

 

 

[INVESTIDOR] 

 

 

Nome: 
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ANEXO I 

FATORES DE RISCO 

 

O investimento nas Unidades Imobiliárias envolve a exposição a determinados riscos. 

Antes de tomar uma decisão de investimento nas Unidades Imobiliárias a serem 

ofertadas no âmbito da Oferta, os potenciais investidores devem considerar 

cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de 

investimento, todas as informações disponíveis neste documento, nos demais 

documentos relacionados à Oferta, em especial aos Contratos do Empreendimento, e, 

em particular, avaliar os fatores de risco descritos nesta seção. Os negócios, a situação 

financeira, os resultados operacionais, o fluxo de caixa, a liquidez e/ou os negócios 

atuais e futuros do Empreendimento podem ser afetados de maneira adversa por 

qualquer dos fatores de risco mencionados abaixo. O preço de mercado das Unidades 

Imobiliárias pode diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, 

hipóteses em que os investimentos dos potenciais investidores nas Unidades 

Imobiliárias poderão sofrer efeito adverso relevante. Os riscos descritos abaixo são 

aqueles que a Ofertante conhece e que acredita que podem afetá-la de maneira 

adversa, de modo que riscos adicionais não conhecidos pela Ofertante atualmente ou 

que a Ofertante considera atualmente irrelevantes também podem afetá-la de forma 

adversa. 

 

Para os fins do aqui descrito, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou 

se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema 

poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para o 

Empreendimento, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou 

problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, na situação 

financeira, nos resultados operacionais, no fluxo de caixa, na liquidez e/ou nos 

negócios atuais e futuros do Empreendimento, bem como no preço das Unidades 

Imobiliárias. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas 

nesse contexto. 

 

Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e 

financeiros antes de investir nas Unidades Imobiliárias. 

 

Riscos Relacionados ao Empreendimento e à Ofertante 

 

Os titulares das quotas da Sociedade em Conta de Participação, criada nos termos 

do Contrato de Constituição de SCP, (“SCP”) poderão não receber dividendos ou 

sofrer prejuízos. 

 

A despeito do direito dos Proprietários ao recebimento da Distribuição dos Dividendos 

Anuais, conforme definida no Contrato de Constituição de SCP, existe a possibilidade 

de, em um ou mais exercícios sociais, não haver a geração de lucros e, 
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consequentemente, não haver o pagamento dos dividendos aos quotistas da SCP, no 

exercício fiscal em questão. Desse modo, existe a possibilidade de o Proprietário não 

obter nenhum lucro com o Empreendimento ou até mesmo ter que realizar um aporte na 

SCP se a demonstração dos resultados de suas operações apresentar prejuízo. Assim, o 

Proprietário poderá deixar de receber dividendos ou incorrer em gastos decorrentes de 

prejuízos apurados. 

 

O valor de mercado das Unidades Imobiliárias pode sofrer desvalorização, o que 

poderá impactar adversamente as atividades da Ofertante e os rendimentos 

financeiros dos Proprietários. 

 

O valor das Unidades Imobiliárias de propriedade da Ofertante poderá vir a sofrer 

desvalorização significativa a partir da data de sua aquisição, em consequência das 

condições econômicas ou de mercado ou, tendo em vista, ainda, a destinação específica 

do Empreendimento. Tal desvalorização poderá diminuir as margens de lucro da 

Ofertante, o que poderá afetar adversamente o resultado financeiro da Ofertante e, 

consequentemente, os rendimentos financeiros dos Proprietários. 

 

A Ofertante poderá não ser capaz de finalizar a construção e implantação do 

Empreendimento, nas mesmas condições originalmente previstas em sua estratégia 

de negócios, o que pode ter um efeito adverso sobre os resultados das Unidades 

Imobiliárias. 

 

Na fase de construção e implementação do Empreendimento, a Ofertante poderá não ser 

capaz de concluir o projeto dentro do cronograma ou do orçamento inicialmente 

estimado devido a uma série de fatores, incluindo, mas não se limitando a: (i) 

fenômenos naturais, condições ambientais e condições geológicas adversas; (ii) 

incapacidade e demora na obtenção da posse, aquisição ou arrendamentos das terras 

necessárias à implantação do Empreendimento em cumprimento com as leis 

imobiliárias brasileiras, mesmo que já tenha sido concluída a posse, aquisição ou 

arrendamento dos imóveis necessários; (iii) atrasos na obtenção e renovação de licenças 

ambientais ou quaisquer outras autorizações e aprovações por parte dos órgãos 

reguladores, inclusive em decorrência da incapacidade de cumprir com todas as 

condicionantes impostas pelos órgãos de licenciamento ambiental, que podem impactar 

cronograma do Empreendimento, elevando, significantemente, os prazos e valores 

inicialmente estimados para a construção do Empreendimento; (iv) falhas nos serviços 

necessários, incluindo imprevistos de engenharia, que podem levar a riscos de acidentes 

e impondo custos adicionais para adequação da construção; (v) possível desacordo entre 

os empreiteiros e subempreiteiros eventualmente responsáveis pela construção ou entre 

a construtora e empreiteiros e subempreiteiros eventualmente responsáveis pela 

construção, bem como atrasos na aquisição de equipamentos; (vi) falha na fabricação, 

montagem e/ou entrega dos equipamentos por partes dos fornecedores contratados, 

inclusive nos prazos inicialmente esperados; (vii) disputas trabalhistas; (viii) não 
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obtenção e ou atraso dos desembolsos dos financiamentos previstos no quadro de usos e 

fontes do projeto; (ix) necessidade de uso do terreno pelo governo, decretação de bem 

de utilidade pública ou eventos similares; e (x) ocorrência de quaisquer eventos de caso 

fortuito ou força maior que afetem, de qualquer forma, a construção e implementação 

do Empreendimento. 

 

A Ofertante não terá qualquer responsabilidade pela arrecadação de receitas do 

Empreendimento após a entrega das Unidades Imobiliárias. 

 

Segundo a legislação vigente, incorporadores e seus acionistas não têm qualquer 

responsabilidade quanto à arrecadação de receitas dos empreendimentos construídos e 

entregues por essas empresas sob esse regime (tais como, mas não se limitando, a 

receitas de diárias, refeições, uso de estacionamento, dentre outras). Assim, a Ofertante 

ou qualquer de seus acionistas diretos ou indiretos não poderá ser responsabilizada, caso 

o Empreendimento tenha receitas aquém do previsto ou mesmo não venha a auferir 

receitas. A responsabilidade de incorporadores em relação aos imóveis construídos sob 

esse regime restringe-se às hipóteses previstas na legislação específica. 

 

Grande parte das remunerações a serem auferidas pela Sócia Ostensiva e pela 

Administradora estão atreladas, respectivamente, à receita líquida da SCP e à 

receita bruta ajustada do Empreendimento e não a seu lucro. 

 

A parte mais significativa das remunerações a serem auferidas pela Sócia Ostensiva e 

pela Administradora estão atreladas, respectivamente, à receita líquida da SCP e à 

receita bruta ajustada do Empreendimento. Caso o resultado líquido do 

Empreendimento seja negativo, a Sócia Ostensiva e a Administradora continuarão a 

receber suas remunerações enquanto os Proprietários não terão direito a serem 

remunerados. Desse modo, a Sócia Ostensiva e a Administradora terão direito ao 

recebimento de remuneração independentemente dos seus desempenhos individuais e 

do desempenho financeiro da SCP. Nesse caso, o direito ao recebimento de 

remuneração por parte dos Proprietários poderá ser prejudicado. 

 

Os rendimentos e receitas do investimento nas Unidades Imobiliárias estão sujeitos 

à sazonalidade e poderão variar significativamente. 

 

Tendo em vista que o investimento nas Unidades Imobiliárias depende do desempenho 

do setor hoteleiro, o adquirente das Unidades Imobiliárias está sujeito aos reflexos da 

sazonalidade, sendo que as receitas decorrentes da exploração do setor hoteleiro 

poderão se concentrar em determinadas épocas do ano. Consequentemente, os 

resultados operacionais obtidos pela administradora hoteleira responsável pela 

administração do Empreendimento poderão oscilar significativamente de um período a 

outro em razão de fatores sazonais, e essas variações poderão causar efeito adverso 

relevante na Remuneração a ser auferida pelas Unidades Imobiliárias. 
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A operadora do Empreendimento poderá não ser capaz de operá-lo nas mesmas 

condições originalmente previstas na estratégia de negócios, o que pode ter um 

efeito adverso sobre os resultados das Unidades Imobiliárias. 

 

A operadora do Empreendimento poderá ter dificuldades em operar o Empreendimento 

e diversos fatores poderão impedir o regular funcionamento de suas unidades. 

 

As Unidades Imobiliárias também estão expostas aos riscos de operação do 

Empreendimento, tais como: (i) desempenho de serviços abaixo dos níveis de eficiência 

esperado; (ii) demanda abaixo da prevista; (iii) manutenção ineficiente; (iv) aumentos 

dos custos das operações, incluindo os custos relativos a litígios trabalhistas, custos 

relativos à operação e manutenção de equipamentos, seguros e tributos; (v) não 

obtenção da licença de operação e/ou não renovação da licença de operação vigente; 

(vi) riscos de danos ao meio ambiente, que podem ensejar ações judiciais por parte de 

órgãos fiscalizadores, entidades de proteção ambiental e do Ministério Público, 

requerendo pagamento de compensação por danos eventualmente causados; (vii) 

incêndios, explosões, desastres naturais, tais como terremotos, furacões ou outros 

eventos de força maior, atos terroristas ou outras ocorrências semelhantes que poderiam 

resultar em danos pessoais, perda de vida; (viii) erros de operação; (ix) conflitos com os 

proprietários de terrenos adjacentes, inclusive queixas de ruído; e (x) necessidade de uso 

pelo governo, decretação de bem de utilidade pública ou eventos similares. Caso a 

operadora do Empreendimento tenha dificuldades em operar o Empreendimento e/ou 

qualquer fator impeça o regular funcionamento de suas unidades, a operadora será 

incapaz de gerar a receita originalmente esperada das Unidades Imobiliárias. 

 

A Ofertante pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas 

substanciais, o que pode afetar adversamente os negócios ou a condição financeira 

da Ofertante. 

 

A Ofertante mantém apólices de seguro com cobertura de certos riscos em potencial, 

como danos patrimoniais, riscos de engenharia, incêndio, quedas, desmoronamentos, 

raios, explosão de gás e prováveis erros de construção. Todavia, a Ofertante não pode 

garantir que a sua cobertura estará sempre disponível ou será sempre suficiente para 

cobrir eventuais danos decorrentes de tais sinistros. Além disso, existem determinados 

tipos de riscos que podem não estar cobertos por suas apólices, tais como, 

exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de certas 

atividades. Ademais, a Ofertante pode ser obrigada ao pagamento de multas e outras 

penalidades em caso de atraso na entrega das unidades comercializadas, penalidades que 

não se encontram cobertas pelas apólices de seguro da Ofertante. Adicionalmente, a 

Ofertante não tem como garantir que, quando do vencimento de suas atuais apólices de 

seguro, conseguirá renová-las em termos suficientes e favoráveis. Por fim, sinistros que 

não estejam cobertos pelas apólices da Ofertante ou a impossibilidade de renovação de 
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apólices de seguro podem afetar adversamente os negócios ou a condição financeira da 

Ofertante. 

 

Condenações em dinheiro em valor significativo contra a Ofertante e a operadora 

do Empreendimento em processos judiciais ou administrativos poderão ter um 

considerável efeito negativo sobre a construção do Empreendimento e/ou a receita 

das Unidades Imobiliárias. 

 

Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações monetárias 

significativas, inclusive, entre outros, processos cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais, 

ações civis públicas, ações populares, processos de desapropriação e outros movidos 

contra a Ofertante e a operadora do Empreendimento poderão afetar a construção do 

Empreendimento ou a receita das Unidades Imobiliárias. 

 

Os Proprietários poderão estar sujeitos eventual imposição de responsabilidade 

civil, trabalhista, previdenciária ou tributária decorrentes da administração do 

Imóvel. 

 

O regular funcionamento do Empreendimento depende de certos fatores que estão fora 

do controle dos Proprietários, incluindo a qualidade dos serviços prestados pela 

Administradora. Caso a Administradora que presta serviços à Ofertante não cumpra 

suas obrigações cíveis, trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, os Proprietários poderão 

sofrer a imposição de penalidades pelas autoridades competentes inclusive, em alguns 

casos, após uma eventual venda de suas Unidades Imobiliárias.  

 

O aumento da concorrência na região do Empreendimento poderá afetar sua 

rentabilidade. 

 

Caso haja a construção de outros empreendimentos hoteleiros na região do 

Empreendimento, tal fato poderá afetar adversamente a venda das Unidades 

Imobiliárias e o fluxo de hóspedes ao Empreendimento. Esses fatores poderão 

prejudicar de forma significativa a Remuneração. 

 

Mudanças climáticas podem ocasionar atrasos nas entregas das unidades. 

 

Eventuais alterações climáticas adversas e imprevistas podem vir a acarretar atrasos em 

relação à entrega das obras de incorporação e construção da Ofertante, bem como pode 

demandar a realização de investimentos adicionais e não planejados em relação aos 

empreendimentos, o que pode afetar adversamente os negócios da Ofertante. 

Adicionalmente, condições climáticas adversas podem interferir no cronograma de 

execução dos projetos, o que pode levar ao adiamento nos cronogramas dos projetos e 

de investimentos da Ofertante, impactando negativamente nos resultados da Ofertante. 

 

598



8 

 

 
 

Rubrica investidor

A Ofertante depende da disponibilidade de financiamento para suprir sua 

necessidade de capital de giro e de recursos para aquisição de terrenos, bem como 

para financiar aquisições de imóveis por compradores de imóveis em potencial. 

 

Para o exercício de suas atividades a Ofertante necessita de volumes significativos de 

capital de giro e de recursos para aquisição de terrenos. Dessa forma, a Ofertante 

depende de empréstimos bancários e do caixa gerado por suas atividades para suprir sua 

necessidade de capital de giro. Para o crescimento e desenvolvimento futuro das suas 

atividades, a Ofertante pode, portanto, ter necessidade de levantar capital adicional por 

meio de empréstimos bancários, ou da emissão de títulos de dívida, bem como por meio 

de aportes de capital de seus acionistas ou da emissão de ações.  

 

Adicionalmente, a maioria dos potenciais compradores de imóveis também depende de 

financiamento para adquirir seus imóveis. A Ofertante não pode assegurar que haverá 

disponibilidade de financiamento com condições satisfatórias para a Ofertante ou para 

compradores de imóveis em potencial. Mudanças nas regras de financiamento do 

Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema Financeiro Imobiliário, a falta de 

disponibilidade de recursos no mercado para obtenção de financiamento ou um aumento 

das taxas de juros podem prejudicar a capacidade da Ofertante e a capacidade ou 

disposição de compradores em potencial para tomar financiamentos, restringindo, 

assim, o crescimento e desenvolvimento futuros das atividades da Ofertante, e 

reduzindo a demanda pelos imóveis da Ofertante. Nesta hipótese, a Ofertante poderá 

necessitar de capital ou financiamento adicional antes do previsto ou ser obrigada a 

adiar alguns de seus novos planos de incorporação e expansão ou, ainda, abrir mão de 

oportunidades de mercado. 

 

A capacidade da Ofertante de pagar e refinanciar sua dívida, financiar seus 

investimentos planejados dependerá da sua capacidade de gerar receita no futuro. 

 

A Ofertante não pode garantir que terá acesso no futuro a financiamentos em valor e 

condições suficientes que lhes permita pagar sua dívida ou financiar outras necessidades 

de caixa ou que suas atividades gerarão fluxo de caixa operacional suficiente. Futuros 

instrumentos de empréstimo como linhas de crédito, podem conter cláusulas mais 

restritivas, principalmente, devido à recente crise econômica e à falta de disponibilidade 

de crédito, e/ou exijam que a Ofertante tenha que hipotecar ativos como garantia dos 

empréstimos tomados. A dificuldade de obter capital adicional em termos satisfatórios 

poderá atrasar e impedir a expansão ou afetar adversamente os negócios da Ofertante. 

 

O desenvolvimento de atividades imobiliárias implica riscos normalmente 

associados à concessão de financiamentos. 

 

Como é habitual entre as empresas do setor imobiliário, a Ofertante e seu controlador 

concedem financiamentos a alguns dos compradores das unidades imobiliárias de seus 

599



9 

 

 
 

Rubrica investidor

empreendimentos. Consequentemente, a Ofertante e seu controlador estão sujeitos aos 

riscos inerentes a este negócio, incluindo o risco de inadimplência do principal e juros e 

o risco de aumento do custo dos recursos por ambos captados. Caso haja um aumento 

da inflação, o endividamento dos seus clientes, decorrente da celebração de contratos de 

venda a prazo, tende a aumentar, ocasionando, assim, um possível crescimento do 

índice de inadimplência. Caso isso venha a ocorrer, seus fluxos de caixa e, portanto, 

seus resultados, poderão ser adversamente afetados. Na hipótese de inadimplemento 

após a entrega das unidades adquiridas a prazo, a legislação brasileira garante o direito 

de promover ação de cobrança, tendo por objeto os valores devidos, e a consequente 

retomada da unidade do comprador inadimplente, observados os prazos e 

procedimentos judiciais. O resultado da referida ação costuma levar pelo menos dois 

anos e, portanto, caso o comprador venha a se tornar inadimplente, a Ofertante e seu 

controlador não podem assegurar que serão capazes de reaver o valor total do saldo 

devedor, uma vez que geralmente revendem a unidade por preço inferior ao 

anteriormente estabelecido. Tais fatores podem ocasionar um efeito adverso relevante 

nas suas condições financeiras e nos seus resultados. Adicionalmente, a Ofertante e seu 

controlador captam recursos no mercado a diferentes taxas e indexadores e a Ofertante e 

seu controlador podem não conseguir repassar aos seus clientes tais condições de 

remuneração, de modo a conceder financiamentos com indexadores diferentes. O 

descasamento de taxas e prazo entre a captação de recursos e os financiamentos 

concedidos pela Ofertante e seu controlador aos seus clientes poderá afetar 

adversamente seus fluxos de caixa e seus desempenhos financeiros. 

 

O crescimento da receita do Empreendimento depende de sua capacidade de atrair 

e manter pessoal técnico e administrativo altamente qualificado. 

 

O Empreendimento depende altamente dos serviços de pessoal técnico na execução de 

sua atividade de desenvolvimento, na operação, implantação e comercialização de 

diárias hoteleiras. Se o Empreendimento perder os principais integrantes desse quadro 

de pessoal ou se precisar ampliá-lo, caberá à operadora do Empreendimento atrair e 

treinar pessoal adicional para a área técnica, que poderá não estar disponível no 

momento em que se tornar necessário ou, se disponível, poderá representar um custo 

elevado adicional para a Administradora.  

 

A demanda por pessoal técnico tem aumentado nos últimos anos e o Empreendimento 

concorrerá por esse tipo de mão de obra. Adicionalmente, há dificuldade para atrair mão 

de obra qualificada. Se a operadora do Empreendimento não conseguir atrair e não 

mantiver o pessoal essencial de que precisa para a manutenção, o desenvolvimento, a 

operação e a expansão de suas operações, a Administradora poderá ser incapaz de 

administrar seus negócios de modo eficiente. Estes fatores podem gerar um efeito 

adverso na situação financeira e nos resultados operacionais do Empreendimento. 
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Não é possível garantir que os governos municipais, estaduais e federais farão 

investimentos em infraestrutura e saneamento básico nas regiões onde será 

desenvolvido o Empreendimento. 

 

O Empreendimento está localizado em região que necessita de investimentos 

infraestrutura por parte das autoridades municipais, estaduais e federais, dos quais o 

sucesso do Empreendimento depende em grande parte. Não há como garantir, contudo, 

que essas propostas de investimento serão implementadas por tais autoridades 

governamentais. 

 

O governo brasileiro tem exercido e continua a exercer influência significativa 

sobre a economia brasileira. Este envolvimento, bem como as condições políticas e 

econômicas brasileiras, poderão afetar adversamente o Empreendimento. 

 

O governo brasileiro frequentemente intervém na economia brasileira e, de tempos em 

tempos, introduz mudanças significativas na política e nos regulamentos. As ações do 

governo brasileiro de controlar a inflação e outras políticas e regulamentação 

frequentemente envolvem, entre outras medidas, aumentos nas taxas de juros, mudanças 

nas políticas fiscais e monetárias, controles de preço, desvalorizações de moeda, 

controles de capital e limites às importações. As atividades da Ofertante e do 

Empreendimento, sua situação financeira e seus resultados de operações poderão ser 

adversamente afetados por mudanças na política ou regulamentação nos níveis federal, 

estadual e municipal que envolvam ou afetem fatores como: 

 

• taxas de juros; 

• política monetária; 

• variações cambiais; 

• inflação; 

• liquidez do capital doméstico e mercado de empréstimos; 

• políticas tributárias; 

• alterações em leis trabalhistas; 

• regulamentações ambientais em nosso setor; 

• taxas de câmbio e controles e restrições sobre remessas para o exterior, como 

aquelas brevemente impostas em 1989 e começo de 1990; e 

• outros desenvolvimentos políticos, sociais ou econômicos que afetaram o Brasil. 

 

A Ofertante não pode assegurar que o governo brasileiro manterá as políticas 

econômicas atuais, ou que alguma mudança implementada pelo governo brasileiro 

afetará, direta ou indiretamente, os negócios e o resultado operacional da Ofertante ou 

do Empreendimento. 
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As atividades da Ofertante, inclusive para incorporação do Empreendimento, 

estão sujeitas à extensa regulamentação, o que pode aumentar o seu custo e limitar 

seu desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente suas atividades. 

 

As atividades do setor imobiliário estão sujeitas a regulamentos, autorizações e licenças, 

expedidas por autoridades federais, estaduais e municipais, relativos à construção, 

zoneamento, uso do solo, proteção do meio-ambiente e do patrimônio histórico, dentre 

outros. Para desenvolver as suas atividades de incorporação e construção, inclusive do 

Empreendimento, a Ofertante deverá obter, manter e renovar alvarás, licenças e 

autorizações de diversas autoridades governamentais. A Ofertante empenha-se em 

manter a observância dessas leis, posturas e regulamentos, mas caso isso não seja 

possível, estará sujeita à aplicação de multas, embargo de obras, cancelamento de 

licenças e revogação de autorizações dentre outras penalidades e restrições à sua 

atividade, o que poderá afetar de modo adverso suas atividades e a conclusão do 

Empreendimento. Não é possível garantir (i) que novas normas não serão aprovadas ou, 

se aprovadas, não serão aplicáveis à Ofertante, (ii) que não ocorrerão alterações ou 

interpretações mais rígidas das leis e regulamentos existentes, ou (iii) que a Ofertante 

obterá, para o Empreendimento, todas as autorizações e licenças tempestivamente, 

provocando atrasos no desenvolvimento dos Empreendimentos. 

 

Riscos Relacionados à Oferta, ao Mercado Imobiliário e ao Setor Hoteleiro 

 

Os rendimentos e a Remuneração atrelados às Unidades Imobiliárias não contam 

com qualquer garantia adicional real ou fidejussória.  

 

Os rendimentos atrelados às Unidades Imobiliárias não contam com qualquer garantia 

real ou fidejussória. Caso a operadora do Empreendimento ou a Ofertante não cumpra 

suas obrigações de pagamento, os bens da Ofertante ou da operadora do 

Empreendimento poderão ser excutidos e, nesta hipótese, tais rendimentos não serão 

auferidos pelos investidores nas Unidades Imobiliárias. 

 

Os interesses dos acionistas da Ofertante podem ser conflitantes com os interesses 

dos investidores das Unidades Imobiliárias. 

 

Os acionistas da Ofertante poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações de 

ativos e parcerias, buscar financiamentos ou operações similares que podem ser 

conflitantes com os interesses dos outros investidores das Unidades Imobiliárias e 

causar um efeito material adverso nas atividades, situação financeira e resultados 

operacionais a serem por estas auferidos. 
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A liquidez do mercado secundário de imóveis pode dificultar o desinvestimento nas 

Unidades Imobiliárias por seus titulares.  

 

O mercado secundário de imóveis apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia 

de que existirá, no futuro, um mercado mais líquido para negociação de imóveis, em 

especial das Unidades Imobiliárias que possibilite aos investidores sua alienação 

imediata caso estes assim decidam. Dessa forma, os titulares de Unidades Imobiliárias 

emitidas no âmbito da Oferta podem ter dificuldade em realizar a venda desses títulos 

no mercado secundário. Adicionalmente, a liquidez das Unidades Imobiliárias poderá 

ser negativamente afetada por uma crise no mercado de imóveis da Cidade de 

Campinas, do Estado de São Paulo, do Brasil ou, ainda, do mercado estrangeiro, 

fazendo com que os titulares das Unidades Imobiliárias do Hotel Contemporâneo 

possam ter dificuldade em realizar a venda desses imóveis no mercado secundário ou 

até mesmo podem não conseguir realizá-la, e, consequentemente, podem sofrer 

prejuízo. 

 

Limitações na infraestrutura de transporte aéreo e terrestre podem afetar a 

atratividade do Empreendimento. 

 

A infraestrutura de transporte aéreo e terrestre constitui um fator importante para 

expansão da atividade de hotelaria no Brasil. Nesse sentido, a taxa de ocupação do 

Empreendimento poderá variar significativamente, dependendo das condições do 

transporte aéreo e terrestre que sirvam, em especial, a cidade de Campinas. Eventuais 

interrupções ou suspensões nesses serviços poderão afetar significativamente a 

Remuneração. 

 

A percepção de riscos em outros países, especialmente nos países de economia 

emergente, poderá afetar o valor de mercado das Unidades Imobiliárias. 

 

Investir em imóveis em mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve um risco 

maior do que investir em imóveis de países mais desenvolvidos, e tais investimentos 

podem ser tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos em imóveis 

estão sujeitos a riscos econômicos e políticos, envolvendo, dentre outros: mudanças nos 

ambientes legal, regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade 

dos investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com relação a seus 

investimentos; e restrições a investimentos estrangeiros e a repatriação de capital 

investido. Não há certezas de que não ocorrerão no Brasil eventos políticos ou 

econômicos que poderão interferir nas atividades do Empreendimento, conforme 

descrito acima. 
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Outros riscos de mercado 

 

O setor imobiliário é afetado pela conjuntura econômica do país e do próprio 

setor.  

 

A demanda por novas unidades imobiliárias é influenciada por diversos fatores, 

incluindo o crescimento do nível de emprego, taxas de juros de longo e curto prazos, 

programas de financiamento hipotecário, confiança do consumidor, políticas 

governamentais, fatores demográficos e, em menor extensão, mudanças em impostos 

prediais, custos de energia e regulamentação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. O 

lançamento de novas unidades, por outro lado, é influenciado pelo estoque de unidades 

existentes, restrições na legislação de zoneamento, políticas governamentais, custo e 

disponibilidade de terrenos, custos diversos de construção e vendas, disponibilidade de 

financiamento, dentre outros fatores. Existem incertezas econômicas e políticas 

consideráveis que podem prejudicar o comportamento de compra dos clientes, os custos 

de construção, a disponibilidade de mão-de-obra e matéria-prima e demais fatores que 

afetam o setor imobiliário de modo geral. Taxas de juros mais altas podem afetar a 

capacidade dos compradores de unidades imobiliárias de obter financiamentos e, dessa 

forma, podem reduzir a demanda por novas unidades autônomas, além de tornarem 

menos atrativas as condições de investimento em unidades autônomas hoteleiras. A 

falta de disponibilidade de financiamento é outro fator que pode afetar a demanda por 

novas unidades autônomas, causando uma redução nas nossas vendas. A inflação 

também teve e poderá continuar a ter efeito sobre a situação financeira da Ofertante e 

em seus resultados operacionais. Quase todas as despesas operacionais da Ofertante são 

denominadas em moeda corrente nacional, e os fornecedores e prestadores de serviços 

relacionados a tais despesas, de modo geral, tentam reajustar seus preços para refletir a 

inflação brasileira. 

 

Riscos Relacionados ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle da 

Ofertante 

 

Problemas com os empreendimentos imobiliários do controlador da Ofertante que 

escapam ao seu controle poderão vir a prejudicar a sua reputação, bem como 

sujeitá-lo a eventual imposição de responsabilidade civil. 

 

A reputação e a qualidade técnica das obras dos empreendimentos imobiliários 

realizados pelo controlador da Ofertante diretamente, ou por meio de suas sociedades de 

propósito específico (“SPEs”), individualmente ou em associação com sócios e 

parceiros, são fatores determinantes em suas vendas e crescimento. O prazo e a 

qualidade dos empreendimentos imobiliários dos quais o controlador da Ofertante 

participa, no entanto, depende de certos fatores que estão fora do seu controle completo, 

incluindo a qualidade e a tempestividade na entrega do material fornecido para obras e a 

capacitação técnica dos profissionais e colaboradores terceirizados (empreiteiros). Caso 
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os empreiteiros que prestam serviços à Ofertante não cumpram suas obrigações 

trabalhistas ou fiscais, o controlador da Ofertante, como co-responsável, poderá sofrer a 

imposição de penalidades pelas autoridades competentes. Adicionalmente, podem 

ocorrer atrasos na execução de empreendimentos ou defeitos em materiais e/ou falhas 

de mão-de-obra. Quaisquer defeitos podem atrasar a conclusão dos empreendimentos 

imobiliários e, caso sejam constatados depois da conclusão, podem sujeitar o 

controlador da Ofertante a processos cíveis propostos por compradores ou ocupantes 

das unidades. Além disso, conforme disposto no Código Civil, o controlador da 

Ofertante presta garantia limitada ao prazo de cinco anos sobre defeitos estruturais em 

seus empreendimentos e podem vir a ser demandados com relação a tais garantias.  

 

Nessas hipóteses, o controlador da Ofertante poderá incorrer em despesas inesperadas, o 

que poderá ter um efeito adverso relevante na sua condição financeira e nos seus 

resultados operacionais. Tais fatores também podem afetar a sua reputação como 

prestadora de serviços de construção de empreendimentos imobiliários de terceiros, 

onde o controlador da Ofertante também é responsável por garantir a solidez da obra 

pelo período de cinco anos.  

 

Podem ocorrer atrasos ou mesmo a impossibilidade de obtenção de alvarás ou 

aprovações das autoridades competentes para os projetos de construção. Os projetos 

também podem sofrer atrasos devido a condições meteorológicas adversas, como 

desastres naturais, incêndios, atrasos no fornecimento de matérias primas e insumos ou 

mão-de-obra, acidentes, questões trabalhistas, greves, falta de disponibilidade de mão de 

obra, imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos, controvérsias com empresas 

contratadas e subcontratadas, condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou 

arredores, questionamento de proprietários de imóveis vizinhos, ou outros 

acontecimentos. Caso isso aconteça, a Ofertante pode ser obrigada a corrigir o problema 

antes de dar continuidade às obras, o que pode atrasar a execução do empreendimento 

em questão. A Ofertante pode incorrer em custos, tanto na incorporação quanto na 

construção de um empreendimento, que ultrapassem suas estimativas originais em razão 

de aumentos da taxa de juros, novos impostos ou tributos a serem criados, ou mesmo a 

alteração das alíquotas dos existentes, custos de materiais, de mão-de-obra ou quaisquer 

outros custos ou despesas e que não sejam passíveis de repasse aos compradores. 

 

A ocorrência de um ou mais eventos envolvendo problemas com os empreendimentos 

imobiliários dos quais o controlador da Ofertante poderá vir a afetar adversamente a sua 

reputação e suas vendas futuras, assim como a reputação e as vendas futuras da 

Ofertante. 
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Número da 
unidade 

Preço do m² Metragem 
Valor da 
unidade 

Tipologia 

H006 R$16.708,86 19,75 R$330.000,00 Standard 

H067 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H105 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H124 R$16.708,86 19,35 R$323.316,44 Standard 

H129 R$16.708,86 19,35 R$323.316,44 Standard 

H145 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H150 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H152 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H158 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H163 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H248 R$16.708,86 19,35 R$323.316,44 Standard 

H249 R$16.708,86 22,75 R$380.126,57 PNE 

H250 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H252 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H260 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H262 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H315 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H319 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H349 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H474 R$16.708,86 19,35 R$323.316,44 Standard 

H536 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

H636 R$16.708,86 19,75 R$329.999,99 Standard 

 

Tipologia Royal Norte 

m² Valor da unidade 

19,35 R$            323.316,44 

19,75 R$            330.000,00 

(Esgotada) 20,15 R$            336.683,53 

 22,75 R$            380.126,57 

 (Esgotada) 24,3 R$            406.025,30 

(Esgotada) 27,77 R$            464.005,04 
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ANEXO VI – Cronograma das etapas do Empreendimento 
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Linha do Tempo – Royal Norte 

Habite-se 27/12/2018 

Pré-Operacional 30/12/2018 

Assembleia Geral 10/01/2019 

Início da Fase Operacional 10/01/2019 

Data de Lançamento 12/01/2019 
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