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Prospecto de Distribuição Pública de Contratos de Investimento Coletivo elaborado de 
acordo com o Anexo 6-I da Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018, vinculados à 

Alienação de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento. 

 

" PLAZA HOTEL & BOULEVARD CONVENTION VALE DOS VINHEDOS " 

 

VJ & J EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. 

CNPJ/MF nº 26.226.675/0001-47 

 

Registro da oferta Pública de Distribuição de Contratos de Investimento Coletivo 

– CIC nº CVM/SRE/TIC/2019/008, em 18 de setembro de 2019. 

Distribuição pública de Contratos de Investimento Coletivo (“CIC”) vinculados à 

alienação de até 150 (cento e cinquenta) unidades autônomas imobiliárias hoteleiras do “Plaza 

Hotel & Boulevard Convention Vale dos Vinhedos” um dos sub-condomínios do Condomínio 

“Boulevard Convention Vale dos Vinhedos” (“Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras” 

e “Empreendimento”), perfazendo o montante total, considerando os valores de tabela 

praticada no mês de março de 2019, de até: 

R$ 48.175.440,00 

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras vinculadas ao Contrato de 

Investimento Coletivo (“CIC”) descrito neste Prospecto serão distribuídas pela VJ & J 

Empreendimentos Ltda - EPP., com sede na Cidade de Bento Gonçalves/RS, na Rua Xingú, 

nº 40, sobreloja, Bairro Cidade Alta, CEP 95700-354, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

26.226.675/0001-47, (“Incorporadora”) por meio de oferta pública registrada junto à 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº 

400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400” e “Oferta”) e da Instrução CVM nº 

602, de 27 de agosto de 2018 (“Instrução CVM nº 602”) e posteriormente entregues à Prime 

Hotéis e Eventos Ltda., com sede na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do 
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Sul, na Rua General Cândido Costa, nº 65, sala 505, Bairro Centro, CEP 95.700-128, inscrita 

no CNPJ sob o nº 29.250.688/0001-40 (“Operadora Hoteleira”) enquanto Locatária do 

Empreendimento Hoteleiro. 

A Oferta é composta por 150 (cento e cinquenta) Unidades Autônomas Imobiliárias 

Hoteleiras, sendo 40 (quarenta) unidades hoteleiras com a área privativa de 23,58m² e 110 

(cento e dez) unidades hoteleiras com a área privativa de 18,45m² e, considerando que as 

Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras poderão ser fracionadas,  para fins de venda, em 

até 04 (quatro) partes ideias de 25% (vinte e cinco por cento) cada uma para as unidades 

hoteleiras de 18,45m² e em até 05 (cinco) partes ideais de 20% (vinte por cento) cada para 

unidades hoteleiras de 23,58m², a Oferta também engloba a distribuição de até 440 

(quatrocentas e quarenta) partes ideais de 25% (vinte e cinco por cento) de Unidade 

Autônoma Imobiliária e até 200 (duzentas) partes ideias de 20% (vinte por cento) de Unidade 

Autônoma Imobiliária , ambos os  casos  objeto de contratos de investimento coletivo 

(“CIC”), que poderão, portanto, atingir, no total, até 640  (seiscentos e quarenta) CIC, no 

Setor Hotel (“Hotel”), perfazendo um valor total de até R$48.175.440,00 (quarenta e oito 

milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) considerando os valores de 

tabela no lançamento, sendo corrigido, mensalmente, pela variação do INCC durante as obras 

e IGPM após o Auto de Conclusão das Obras, bem como para aquelas parcelas vencidas e 

eventualmente não pagas antes da emissão do Auto de Conclusão das Obras. O preço da 

Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira varia de acordo com a metragem e características de 

cada apartamento. O Custo Total de Aquisição é detalhadamente indicado na tabela constante 

da Seção “Custos dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias 

Hoteleiras do Empreendimento”, localizada às fls. 27 deste Prospecto, que traz tanto o preço 

atribuído a cada uma das unidades autônomas, assim como custos com montagem, equipagem 

e decoração, honorários da empresa vistoriadora, honorários pré-operacionais, assim como 

estimativa de despesas com ITBI. 

OFERTA DE VENDA DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO NO 

ÂMBITO DE PROJETOS IMOBILIÁRIOS VINCULADOS À PARTICIPAÇÃO EM 

RESULTADOS DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. A PRESENTE OFERTA TRATA 

DE INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS, E NÃO APENAS DA AQUISIÇÃO 

DE IMÓVEL. ANTES DE ACEITAR A OFERTA LEIA COM ATENÇÃO O ESTUDO DE 

VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO 



Prospecto Plaza Hotel & Boulevard Convention Vale Dos Vinhedos 
 

3 
 

E O PROSPECTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO DISPONÍVEIS 

NO SITE http://www.boulevardconvention.com.br/hotel. 

A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS CONTRATOS DE 

INVESTIMENTO COLETIVO HOTELEIRO OFERTADOS. 

 

A data deste Prospecto é 12 de junho de 2021. 
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DEFINIÇÕES 
___________________________________________________________________________ 

Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão os significados a eles a 

seguir atribuídos: 

 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

CIC Contratos de Investimento Coletivo que vinculam os adquirentes de 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, cujos principais termos e 
condições encontram-se descritos na seção “Contratos de Investimento 
Coletivo no Empreendimento” deste Prospecto. Compõem os Contratos 
de Investimento Coletivo: (i) o Compromisso de Venda e Compra de 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras; (ii) o Contrato de Locação; 
e (iii) a Convenção de Condomínio, todos objetos do Anexo I deste 
Prospecto as fls. 111. 

Código Civil  

 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Compromisso de Venda 
e Compra 

Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade 
Autônoma e Outras Avenças a ser celebrado entre a Incorporadora e cada 
Investidor Adquirente, nos termos da minuta constante do Anexo I deste 
Prospecto as fls. 78. 

Condômino  Titular de cada uma das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. 

Contrato da Marca Contrato de cessão de marca, assistência técnica, transferência de know 
how e afins da marca “Plaza”, celebrado entre a Predial e Administradora 
Hotéis Plaza S.A. e a Operadora Hoteleira em 19 de abril de 2018, 
atestando que a Operadora Hoteleira operará o empreendimento de forma 
autônoma, devendo fazê-lo, porém, de acordo com o padrão “Plaza”. 

Contrato de Locação  Contrato de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças, celebrado entre a 
Incorporadora e a Operadora Hoteleira no dia 10 de maio de 2019, tendo 
por objeto a locação do Empreendimento para a Operadora Hoteleira, 
integrante do Anexo I deste Prospecto as fls. 78. 

Convenção de 
Condomínio 

Instrumento que regulamentará a destinação das áreas do 
Empreendimento, os direitos, obrigações e as relações de propriedade 
entre os Condôminos, fixando normas de convivência e a forma de 
administrar o condomínio, integrante do Anexo I deste Prospecto as fls. 
78. 

CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

Custos com a marca 
Plaza  

São os custos mensais incorridos pela Operadora Hoteleira com a Marca 
Plaza para operação do empreendimento, conforme previsto na cláusula 
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1.1 do Contrato de Locação, a saber: (i) Taxa de royalties - 1,8% (um 
inteiro e oito décimos por cento) da Receita Operacional Total do 
Empreendimento, (ii) Taxa de marketing - 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) da Receita Bruta de Hospedagem, livres de tributos, 
quais sejam, PIS, COFINS e/ou ISS e (iii) Serviços de Distribuição e 
Reservas - 3% (três por cento) do total de receitas de hospedagem 
geradas pelo uso de sistema de distribuição e reservas, excluídas as 
reservas de balcão e OTA – On Line Travel Agencies. 

Declaração do 
Investidor Adquirente 

Declaração a ser assinada por cada Investidor Adquirente quando da 
aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 
vinculadas aos CIC no âmbito da Oferta, elaborada de acordo com o 
Anexo 6-III da Instrução CVM nº 602. 

Instrução CVM 602  Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018. 

Despesas Operacionais 
do Empreendimento 

Despesas inerentes à operação da atividade hoteleira do 
Empreendimento, conforme descritas na cláusula 1.1 do Contrato de 
Locação e refletidas na seção “Despesas do Empreendimento” deste 
Prospecto as fls. 57. 

Condomínio Boulevard Condomínio “Boulevard  Convention Vale dos Vinhedos”,  
empreendimento multifuncional, subdividido em 05 (cinco) 
subcondomínios, quais sejam, Torre Hoteleira, Centro de Eventos, 
Centro Gastronômico, Torre Corporativa e Lojas Adjacentes, a ser 
construído no Imóvel sob incorporação imobiliária, conforme minuta do 
Memorial de Incorporação a ser levado a registro junto a matrícula nº 
32.266, livro 2/RG do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, e projeto aprovado pela 
Prefeitura do Município de Garibaldi por meio do processo nº 
1424/2018, estando sua execução autorizada nos termos do Alvará de 
Construção nº 128/2018. 

Empreendimento O setor ou subcondomínio hoteleiro do Condomínio “Boulevard 
Convention Vale dos Vinhedos”. 

Equipamentos 
Operacionais  

Conjunto de equipamentos necessários à operação do Empreendimento, 
nos termos previstos na cláusula 1.1 do Contrato de Locação. 

Estudo de Viabilidade 
do Empreendimento 

Relatório acerca da viabilidade hoteleira do Empreendimento, elaborado 
pela Caio Calfat Real Estate Consulting, datado de abril de 2021, 
integrante do Anexo III deste Prospecto, as fls. 185. 

Fase Operacional Período que tem início com a abertura do Empreendimento ao público e 
que marca o termo inicial de fluência do prazo de duração do Contrato de 
Locação, nos termos da cláusula 4.2 do referido instrumento. 

Grupo Plaza Grupo empresarial formado pela Predial e Administradora Hotéis Plaza 
S.A. e empresas coligadas ou subsidiárias que detém a marca hoteleira 
Plaza, e beneficia-se dos conhecimentos da Predial e Administradora 
Hotéis Plaza S.A. em matéria de operação hoteleira. 

Imóvel  Imóvel situado no estado do Rio Grande do Sul, cidade de Garibaldi, 
Bairro Garibaldina, Avenida Garibaldina nº 1.441, esquina com a BR 
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470, Bairro Garibaldina, objeto da matrícula n° 32.266 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Garibaldi, Estado do Rio Grande do 
Sul, sobre o qual será construído o Empreendimento. 

Incorporadora  VJ&J Empreendimentos Ltda - EPP. 

Instrução CVM 400 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003. 

Instrução CVM 409 Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004. 

Investidor Adquirente  Cada uma das pessoas físicas ou jurídicas, ou outras entidades, que 
invista no Empreendimento por meio da aquisição de uma ou mais 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras vinculadas aos CIC. 

IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

Lei das Sociedades por 
Ações 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Lei de Arbitragem Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

Lei de Condomínio e 
Incorporações 

Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

Lei do Mercado de 
Valores Mobiliários 

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. 

Lei dos Corretores de 
Imóveis 

Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978. 

Lei do Inquilinato  Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

Lei de Incorporações  Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

Material e Estoques 
Operacionais 

Conjunto de materiais e insumos necessários para a operação do 
Empreendimento, nos termos da cláusula 1.1 do Contrato de Locação. 

Memorial de 
Incorporação  

Memorial de Incorporação do Empreendimento, cuja minuta integra o 
Anexo II deste Prospecto as fls. 146. 

Oferta A presente oferta pública de distribuição de contratos de investimento 
coletivo vinculados à alienação de Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras do Empreendimento, conforme definido neste Prospecto. 

Operadora Hoteleira  Prime Hotéis e Eventos Ltda. 

Preço da Unidade Preço unitário de cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira no 
Empreendimento ou de Parte Ideal de cada Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira. 

Prospecto Este Prospecto de Distribuição Pública de Contratos de Investimento 
Coletivo por meio da Alienação de Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras do Empreendimento “Plaza Hotel & Boulevard Convention 
Vale dos Vinhedos”, datado de 12 de junho de 2019. 
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Real  A moeda corrente no Brasil. 

Receita Bruta de 
Hospedagem 

Somatório das receitas relativas à hospedagem, ou seja, do aluguel das 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras aos hóspedes, excluindo-se 
a receita proveniente de café da manhã, sem a dedução dos respectivos 
tributos, conforme previsto na cláusula 1.1 do Contrato de Locação. 

Receita Líquida 
Hoteleira 

Receita Operacional Total do Empreendimento deduzidos os tributos 
incidentes sobre venda e serviços, quais sejam: ICMS, ISS, COFINS e 
PIS, ou outros que venham a ser criados, conforme previsto na cláusula 
1.1 do Contrato de Locação. 

Receita Operacional 
Total do 
Empreendimento 
Hoteleiro 

Somatório das receitas relativas à hospedagem, telefonia, internet, 
serviço de lavanderia, locação de salões e espaços comerciais, serviço de 
vagas de garagem, receitas financeiras, com exceção daquelas que forem 
geradas pelo pagamento da taxa de pré-operação pela 
Incorporadora/Locadora e da taxa de serviço, caso venha a ser cobrada 
dos hóspedes. 

Fundo de Reposição  Percentual calculado sobre a Receita Operacional Total do Hotel, por 
conta de investimentos de reposição do Equipamento Operacional, 
conforme definido nesta Cláusula, e que consistirá em 3% (três por 
cento) durante 1º (primeiro) ano de operação do Hotel, 4% (quatro por 
cento) durante o 2º (segundo) ano de operação do Hotel; 5% (cinco por 
cento) a partir do 3º (terceiro) ano de operação do Hotel. Este valor não 
se aplicará a obras e despesas relativas aos trabalhos de pequena 
manutenção de rotina os quais serão considerados Despesas 
Operacionais Do Hotel, nem às grandes reparações, modificações ou 
aumentos do Hotel, nem aos defeitos construtivos, objeto da garantia 
dada pelos construtores, os quais eventualmente venham a ser suportados 
por estes. Esse valor será retido pela Locatária/Operadora quando do 
repasse à Locadora do Valor do Aluguel e depositado em uma conta 
bancária em apartado e específica para este fim, a partir do fim da 
carência do aluguel fixo, e desde que o Resultado Líquido seja positivo 
e suficiente para compensar o Resultado Líquido negativo dos meses 
que o antecederem. 

Resultado Líquido 
Hoteleiro ou GOP 
Hoteleiro  

É a diferença apurada entre a Receita Líquida e as Despesas 
Operacionais do Empreendimento Hoteleiro, conforme previsto na 
cláusula 1.1 do Contrato de Locação. 

Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira 

Cada uma das 211 (duzentos e onze) unidades autônomas hoteleiras do 
Empreendimento. 

 



Prospecto Plaza Hotel & Boulevard Convention Vale Dos Vinhedos 
 

11 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OFERTA 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Nome do 
Empreendimento 

“Plaza Hotel & Boulevard Convention Vale dos Vinhedos”. 

Incorporadora/Ofertante
  

VJ & J Empreendimentos Ltda – EPP. 

Operadora Hoteleira  Prime Hotéis e Eventos Ltda. 

Número de Unidades 
Autônomas Imobiliárias 
ou Partes Ideais de 
Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras a 
serem vendidas 

150 (cento e cinquenta) Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, 
com matrículas específicas e individualizadas, e ou, Partes Ideais de 
25% e ou 20% das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, 
perfazendo até 640 (seiscentas e quarenta) Partes Ideais. 

Preço da Unidade O preço unitário médio de cada Unidade Autônoma Imobiliária 
Hoteleira de 18,45m² de área privativa é de R$ 299.000,00 (duzentos e 
noventa e nove mil Reais), e de cada Unidade Autônoma Imobiliária 
Hoteleira de 23,58m² de área privativa é de R$ 382.136,00 (trezentos e 
oitenta e dois mil, cento e trinta e seis reais), atualizado no mês de 
março de 2019. O valor da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira 
individualizada varia de acordo com a metragem e características de 
cada apartamento. O valor da Parte Ideal da Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira individualizada varia de acordo com sua metragem 
e características de cada apartamento. Recomenda-se a atenta leitura do 
Anexo I deste Prospecto, assim como a seção intitulada “Custos dos 
Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras do Empreendimento”, localizada às fls. 27 deste Prospecto 
para conferir o valor de cada unidade autônoma individualizada. 

O valor indicado na tabela de lançamento será corrigido, 
mensalmente, pela variação do INCC durante as obras e IGPM após 
o Auto de Conclusão das Obras, bem como para aquelas parcelas 
vencidas e eventualmente não pagas antes da emissão do Auto de 
Conclusão das Obras, conforme disposto na cláusula 43 do contrato 
de Compromisso de Compra e Venda. 

Forma de Pagamento  Em até 36 meses conforme negociação com o investidor. 

Valor Total da Oferta  Até R$ 48.175.440,00 (quarenta e oito milhões, cento e setenta e cinco 
mil, quatrocentos e quarenta reais), apurado através do somatório dos 
valores de tabela do Preço da Unidade praticados no mês de março de 
2019. 

Destinação dos Recursos
  

A totalidade dos valores pagos pelos Investidores Adquirentes que 
aderirem à Oferta será recebida pela Incorporadora, a título de 
pagamento do preço de compra da(s) respectiva(s) Unidade(s) 
Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s). 
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Vinculação aos CIC  As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras encontram-se 
vinculadas aos Contratos de Investimento Coletivo que constitui o 
Anexo I deste Prospecto as fls. 78, notadamente ao Contrato de Locação 
de Bem Imóvel e Outras Avenças celebrado entre a Incorporadora e a 
Operadora Hoteleira no dia 10 de maio de 2019. 

Aderindo à Oferta, o Investidor adquire Quartos de Hotel situado no 
Empreendimento (as “Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras”), 
que terão matrículas individualizadas quando da especificação do 
condomínio. 

O Empreendimento é de utilização exclusiva como hotel e será locado a 
uma Operadora Hoteleira. É vedado o uso da unidade autônoma pelo 
comprador, inclusive para fins residenciais. Competirá a Operadora 
Hoteleira a gestão do Empreendimento. 

A compra de uma ou mais unidades, importa expressa adesão aos termos 
e condições de tais CICs, assumindo as obrigações nele estabelecidas e 
fazendo também jus a eventuais rendimentos decorrentes dos CIC. 

Exploração do 
Empreendimento  

O Empreendimento encontra-se locado à Operadora Hoteleira por um 
prazo mínimo de 10 (dez) anos, contado do início da sua Fase 
Operacional. Ao fim do prazo inicial de duração, o contrato será 
renovado por períodos adicionais de 10 (dez) anos cada, conforme 
disposições das cláusulas 4.2 e 4.3 do Contrato de Locação. Durante a 
vigência do Contrato de Locação, o Empreendimento será explorado 
comercialmente pela Operadora Hoteleira, não podendo o Investidor 
Adquirente durante esse prazo exercer qualquer direito de uso sobre a 
Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira por ele adquirida. 

Público-alvo A Oferta é destinada a investidores em geral que desejem investir nos 
mercados imobiliário e hoteleiro, por meio da aquisição de uma ou mais 
Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, e que possam avaliar os 
riscos envolvidos na Oferta pela análise deste Prospecto e dos 
documentos que o compõem. Esta condição deverá ser atestada por 
escrito, por meio da assinatura de Declaração do Investidor Adquirente, 
na forma do Anexo IV a este Prospecto as fls. 313. 

Inadequação da Oferta
  

A Oferta não é adequada a investidores que: (i) não tenham 
conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em imóveis; (ii) 
necessitem de liquidez com relação às Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras a serem adquiridas, tendo em vista a natureza das negociações 
no setor imobiliário em geral, que podem demandar um longo prazo para 
a concretização das transações; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr 
os riscos inerentes às atividades do setor hoteleiro ou de imóveis. A 
aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras vinculadas 
aos CIC apresenta certos riscos e possibilidades de desvalorizações 
patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da 
tomada de decisão de investimento. Para maiores informações sobre os 
riscos envolvidos, o Investidor Adquirente deve consultar a seção 
“Fatores de Risco” deste Prospecto as fls. 63. 

Data de Início da Oferta A data prevista para o início da Oferta é 19 de setembro de 2019. 
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Prazo de Duração da 
Oferta  

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras serão comercializadas 
pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de divulgação do 
anúncio de início da Oferta, podendo tal prazo ser prorrogado por igual 
período. Ao final do prazo da Oferta ou verificando-se a finalização da 
distribuição com a venda da totalidade das Unidades Autônomas 
Imobiliárias Hoteleiras que compõem o Empreendimento, a Ofertante 
encerrará a Oferta. 

Intermediação  A Oferta será conduzida por meio de corretores de imóveis e sociedades 
de corretores de imóveis, devidamente inscritos no CRECI – Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis, como ocorre em aquisições de 
propriedades de imóveis em geral, tendo em vista (i) as características 
eminentemente imobiliárias da Oferta e (ii) a dispensa de contratação de 
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários 
para a Oferta, concedida pela CVM com base no artigo 14 da Instrução 
CVM nº 602. As práticas adotadas pela Incorporadora na fiscalização 
dos Corretores de Imóveis autorizados para ofertarem as Unidades 
Autônomas, consta da seção “Práticas Adotadas para Fiscalização dos 
Corretores de Imóveis” às fls. 61 deste Prospecto. 

Remuneração  Cada Investidor Adquirente das Unidades Autônomas Imobiliárias 
Hoteleiras vinculadas aos CIC fará jus ao recebimento de sua 
remuneração decorrente do Empreendimento, correspondente ao Aluguel 
calculado conforme o descrito na seção “Remuneração dos Investidores 
Adquirentes” às fls. 51 deste Prospecto. 

Regime Jurídico  A incorporação imobiliária do Empreendimento está sendo realizada nos 
termos da Lei de Condomínio e Incorporações e do Código Civil. 
Adicionalmente, o investimento no Empreendimento é regido pelos 
seguintes contratos/documentos: (a) minuta do Compromisso de Venda e 
Compra; (b) Contrato de Locação e seus aditivos contratuais; e (c) 
minuta da Convenção de Condomínio do Empreendimento, disponíveis 
para consulta no Anexo I deste Prospecto as fls. 78, além do Memorial 
de Incorporação, disponível para consulta no Anexo II deste Prospecto 
as fls. 146. A Oferta de CIC por meio da alienação das Unidades 
Autônomas Imobiliárias Hoteleiras foi registrada perante a CVM em 
cumprimento a Instrução CVM 602 e a determinados requisitos previstos 
na Instrução CVM 400. 

Informações sobre o 
Empreendimento 

As principais características do Empreendimento encontram-se descritas 
na seção “Características Principais do Empreendimento” às fls. 19 
deste Prospecto. 

Informações 
Complementares  

Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos sobre o 
Empreendimento e a Oferta poderão ser obtidos com a Incorporadora, no 
endereço constante da seção “Identificação da Ofertante” às fls. 15 deste 
Prospecto, ou por meio do website: www.vjjempreendimentos.com.br. 

As informações constantes do website da Incorporadora não são parte 
integrante e nem se encontram incorporadas por referência a este 
Prospecto. 

Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 16 da Instrução CVM nº 

http://www.vjjempreendimentos.com.br/
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602, todos os documentos referentes à Oferta, indicados nos incisos I, II 
e V do artigo 6º da referida Instrução serão disponibilizadas no site 
www.boulevardconvention.com.br/hotel. 

Declarações  O modelo da Declaração do Investidor Adquirente e a Declaração para 
fins do artigo 56 da Instrução CVM 400, assinada pelos representantes 
legais da Incorporadora e da Operadora Hoteleira, encontram-se anexas 
a este Prospecto (Anexos IV, V e VI, respectivamente). 
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IDENTIFICAÇÃO DA OFERTANTE 
___________________________________________________________________________ 

A Incorporadora 

 

VJ & J Empreendimentos Ltda – EPP.  
CNPJ/MF: 26.226.675/0001-47 
 
Rua Xingú, nº 40, sobreloja, Bairro Cidade Alta 
Bento Gonçalves/RS 
CEP 95700-830 
 
At.: Victor Giacomello Júnior  
Tel.: (54) 3454.9778 
 
E-mail:   victor@vjjempreendimentos.com.br  
 
Website do Empreendimento: 
http://www.vjjempreendimentos.com.br  
 
Link ao Prospecto: 
http://www.boulevardconvention.com.br/hotel/prospecto 

 

 

Na Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, um dos destinos turísticos que mais cresce no 

País, atua a VJ & J Empreendimentos. Empresa que nasceu especializada na incorporação e 

construção de empreendimentos turísticos hoteleiros. 

A VJ & J traz consigo a experiência e tradição de duas empresas consolidadas no 

mercado imobiliário e construtivo. 

A CPL que desde 2008 atua na incorporação de imóveis e na prestação de serviços de 

engenharia. Seu fundador, Engenheiro Cláudio Francisco Possa acumula mais de 20 anos de 

experiência. Atuante no segmento de projetos desde 2005, já oficializou junto ao CREA cerca 

de 1.280.000m² (um milhão duzentos e oitenta mil metros quadrados) em projetos, dos quais 

mais de 1.000.000m² (um milhão de metros quadrados) especificamente de sistemas 

estruturais em concreto armado. 

Complementando esta experiência, a Inédita Empreendimentos, primeira imobiliária 

de Bento Gonçalves - RS, atuou por mais de 40 anos no mercado imobiliário e em 2009 

ampliou suas atividades, passando a incorporar e construir condomínios residenciais. Dentro 

mailto:victor@vjjempreendimentos.com.br
http://www.vjjempreendimentos.com.br/
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dos valores de busca pela excelência que sempre pautaram a atuação da Inédita 

Empreendimentos, já em 2013 esta conquistou as certificações ISO 9001 e PBQP-H: Nível A. 

Fato que a colocou no seleto rol de empresas de construção com excelência nos serviços 

prestados. 

Acesse www.vjjempreendimentos.com.br e descubra mais. 
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IDENTIFICAÇÃO DA OPERADORA HOTELEIRA 
___________________________________________________________________________ 
 

A Operadora Hoteleira 

 

Prime Hotéis e Eventos Ltda.

  

CNPJ/MF: 29.250.688/0001-40 

Rua General Cândido Costa, nº 65, sala 505, Bairro Centro  

Bento Gonçalves/RS 

CEP: 95700-128 

 

At.: Marcus Leandro Carpes  

Tel.: (54) 3701.4758 

 

E-mail: leandro@primehotelaria.com.br 

 

 

Resultado da soma das experiências de empresas e profissionais consolidados no 

mercado, a Prime Hotéis e Eventos Ltda é uma gestora de ativos turísticos recém-constituída 

focada nos segmentos Visitors, MICE e Corporate. Primeira licenciada da marca Plaza Hotéis 

Resorts e Spas, atuará levando ao seu público a tradição em bem receber já reconhecida e 

premiada nacionalmente, aliada à uma gestão administrativa e financeira mais próxima ao 

investidor. 

A Missão da Prime Hotéis e Eventos Ltda. é gerar resultados aos seus investidores, 

satisfação aos seus clientes e crescimentos aos seus colaboradores. 

O foco da gestão está em entregar ao usuário uma alta percepção de valor agregado, 

com baixo custo operacional, otimização de mão de obra, serviços e manutenção de forma a 

maximizar o uso da estrutura e obter uma operação rentável. 

Os Valores da empresa são a transparência e o comprometimento com seus 

investidores, clientes e colaboradores, desde a operação diária até a entrega dos resultados. 

Dentro deste contexto, a Prime Hotéis e Eventos Ltda. irá operar o Plaza Hotel e 

Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, reunindo os 60 anos de tradição da marca hoteleira 

mailto:leandro@primehotelaria.com.br


Prospecto Plaza Hotel & Boulevard Convention Vale Dos Vinhedos 
 

18 
 
 
 

e bem receber da rede Plaza ao maior, mais versátil e moderno centro de convenções em 

hotelaria da serra gaúcha. 

Acesse www.primehotelaria.com.br e descubra mais. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO EMPREENDIMENTO 
___________________________________________________________________________ 
 

 Localização do Terreno e sua Aquisição 

O Empreendimento refere-se a um dos setores ou subcondomínios do Condomínio 

Boulevard que será construído sobre terreno com 10.337,095m² de área, situado no município 

de Garibaldi, estado do Rio Grande do Sul, a Avenida Garibaldina nº 1.441, esquina com a 

BR 470, Bairro Garibaldina, objeto da matricula n° 32.266 do 1º Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul e inscrito perante a Prefeitura 

Municipal de Garibaldi sob o Código de Contribuinte nº 200541. 

Trata-se de terreno com localizado na Avenida Garibaldina nº 1.441, esquina com a 

BR 470, distante 39km (40min o trecho) do Aeroporto Regional de Caxias do Sul, via BR-

453 e distante 108km (1h e 28min o trecho) do Aeroporto Internacional Salgado Filho em 

Porto Alegre, via BR-116, conforme informação obtida junto ao Google Maps. 

 A Incorporadora adquiriu o terreno sobre o qual será erigido o Empreendimento 

através de escritura pública de compra e venda lavrada em 18 de dezembro de 2018, as folhas 

134/135 do Livro 236, do 10º Tabelionato de Notas da comarca de Bento Gonçalves, 

celebrada entre a Incorporadora e a então proprietária, TERRA DO OURO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo que nos termos do item 5 da aludida 

escritura, à coproprietária caberá como parte do pagamento, a construção das unidades 

autônomas dos subcondomínios do Condomínio Boulevard equivalentes a sua fração ideal 

(45,175%), quais sejam: Sala Comercial 1, Sala Comercial 2; Sala Comercial 3; Sala 

Comercial 4; Sala Comercial 5; Bolsão B; Praça de alimentação; Capela Ecumênica; Mundo 

do vinho; Café do foyer; Sala A; Unidade hoteleira 207; Unidade Hoteleira 307; Unidade 

hoteleira 407; Unidade hoteleira 225; Unidade hoteleira 238; Unidade hoteleira 239; Unidade 

hoteleira 330, Unidade hoteleira 343, Unidade hoteleira 344; Unidade hoteleira 434; Unidade 

hoteleira 447; Unidade Hoteleira 448; Unidade hoteleira 534, Unidade hoteleira 547, Unidade 

hoteleira 548. 

A Escritura Pública de Venda e Compra foi registrada sob o nº R. 4 da matrícula do 

terreno. 
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Descrição do Empreendimento Hoteleiro 

O Empreendimento, subcondomínio hoteleiro do Condomínio Boulevard, objeto da 

incorporação a ser realizada nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações terá múltiplas 

destinações de uso, contendo atividade hoteleira, comercial e corporativa/escritórios e será 

construído sobre o terreno objeto da matrícula nº 32.266 do 1º Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, segundo projeto aprovado 

pela Prefeitura Municipal de Garibaldi, conforme alvará nº 128/2018 expedido pela 

Municipalidade de Garibaldi/RS. 

O Empreendimento trata-se de um dos subcondomínios do Condomínio Boulevard, 

sendo certo que além do subcondomínio hoteleiro, objeto deste Prospecto, o Condomínio 

Boulevard será composto de outros 4 (quatro) subcondomínios, designados: (i) 

Subcondomínio Cowork; (ii) Subcondomínio Eventos; (iii) Subcondomínio Garagens; e (iv) 

Subcondomínio Comercial, cada um com a seguinte composição, nos termos do memorial de 

incorporação do Condomínio Boulevard: 

a) Empreendimento ou Subcondomínio Hotel: composto por aproximadamente 

214 (duzentas e quatorze) unidades, sendo 211 (duzentas e onze) autônomas hoteleiras 

localizadas do 3º ao 8º pavimentos do Condomínio Boulevard, (1º ao 6º andar da torre 

hoteleira) e 3 (três) unidades comerciais, áreas comuns de uso exclusivo, nelas incluídas 

área intitulada “pavimento do Hotel” no próprio subsolo da Torre Hoteleira; partes do 

Lobby, e demais partes comuns de uso exclusivo descritas no memorial de incorporação 

anexo ao presente; 

b) Subcondomínio Cowork: composto por aproximadamente 3 (três) unidades 

autônomas localizadas no 4º pavimento do Condomínio Boulevard, e partes comuns de 

uso exclusivo, conforme descrito no memorial de incorporação anexo ao presente; 

c) Subcondomínio Garagens: composto por 3 (três) Unidades Autônomas de 

Garagens, denominadas Bolsão “A”, Bolsão “B” e Bolsão “C”, localizadas no 2º 

pavimento do Condomínio Boulevard; 
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d) Subcondomínio Comercial: composto por aproximadamente 6 (nove) 

unidades Autônomas localizadas no 1º pavimento do Condomínio Boulevard, sendo que 

cada unidade autônoma será composta pelos conjuntos (ou loja) e partes comuns deste 

pavimento; 

e) Subcondomínio Eventos: composto por aproximadamente 5 (cinco) unidades 

Autônomas localizadas no 3º pavimento do Condomínio Boulevard, sendo que cada 

unidade autônoma será composta pelos conjuntos (ou loja) e partes comuns deste 

pavimento. 

Do total de 211 unidades autônomas imobiliárias hoteleiras que constituem o 

empreendimento, serão distribuídas 150 (cento e cinquenta) Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras  ou até 640 (seiscentas e quarenta) Partes Ideais de Unidades 

Autônomas Hoteleiras através desta Oferta, devidamente identificadas na seção “Custos dos 

Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Hoteleiras do Empreendimento” deste 

Prospecto, as fls. 27; das demais 61 unidades, 15 pertencem a coproprietária do terreno do 

Empreendimento, TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e 

46 pertencem à Ofertante, porém nenhuma delas fará parte da oferta pública objeto deste 

Prospecto. 

 A área construída total do Empreendimento corresponderá a 7.505,1640m², dos quais 

4.219,2000m² corresponderão à área privativa dos Condôminos das 211 unidades hoteleiras. 

Nas áreas comuns haverá recepção, restaurante, bar, hall de elevadores, banheiros, além de 

áreas operacionais. 

O Empreendimento foi desenvolvido para atender as principais necessidades do 

mercado de turismo dos segmentos visitors (passeio) e MICE (eventos e incentivo). 

  A região do Vale dos Vinhedos, onde está localizado, registrou nos últimos dez anos 

um aumento substancial no fluxo de turistas, com destaque para o município de Bento 

Gonçalves que passou de 522.869 visitantes no ano de 2007 para 1.475.671 visitantes no ano 

de 2017, segundo a secretaria municipal de turismo do município, ou seja, um crescimento de 
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182%. Também o município de Garibaldi registra um crescimento notável tendo passado de 

197.068 visitantes para 661.840 no mesmo período, um aumento de 235% segundo a 

secretaria municipal de turismo. 

Identificou-se ainda um especial destaque ao segmento de eventos ou MICE (Meeting, 

Incentive, Congress and Exibitions) que tem um grande impacto no turismo local, sendo 

realizados atualmente 1.700 eventos ao ano na região, segundo os dados divulgados pela 

secretaria municipal de turismo de Bento Gonçalves no ano de 2017. 

Além da extensa pesquisa junto aos órgãos municipais e entidades locais, também 

foram ouvidos potenciais clientes e grupos focais, a fim de identificar características e 

necessidades destes em relação ao turismo de eventos e passeio, o que ajudou a compor o 

formato do empreendimento, desde sua arquitetura, capacidades, até os serviços que estarão 

disponíveis. 

 As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras serão individualizadas e 

discriminadas (com a emissão das respectivas matrículas, separadas e diversas da matrícula do 

terreno) após a averbação da construção do Empreendimento (a ocorrer posteriormente à 

emissão do Habite-se, conforme artigo 44 da Lei de Incorporações) e do registro da instituição 

e especificação de condomínio, com individualização das unidades e o registro da convenção 

de condomínio, nos termos do art. 7º da Lei de Incorporações e 1.332 do Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

 Para informações mais específicas sobre cada uma das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras, o Adquirente deve consultar o Memorial de Incorporação constante 

do Anexo II a este Prospecto as fls. 146. 

 

Regime Jurídico do Empreendimento 

A incorporação imobiliária do Empreendimento será realizada nos termos da Lei de 

Condomínio e Incorporações e do Código Civil. A alienação das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras será realizada de acordo com as disposições da Lei dos Corretores de 

Imóveis. Adicionalmente, o investimento no Empreendimento é regido pelos seguintes 
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contratos/documentos: (a) Compromisso de Venda e Compra; (b) Contrato de Locação; e (c) 

Convenção de Condomínio do Empreendimento, disponíveis para consulta no Anexo I deste 

Prospecto, além da minuta do Memorial de Incorporação, disponível para consulta no Anexo 

II. Para informações resumidas sobre cada um desses contratos, o Investidor Adquirente deve 

consultar a seção “Contratos de Investimento Coletivo no Empreendimento” às fls. 32 deste 

Prospecto. 

 

Construção do Empreendimento 

A construção do Empreendimento é de responsabilidade exclusiva da Incorporadora, 

nos moldes do artigo 29 da Lei de Incorporações, que poderá realizá-la por si ou por terceiro. 

A Incorporadora iniciará a construção do Empreendimento no mês de abril/2019, e estima-se 

que a conclusão da mesma demandará um prazo de 36 (trinta em seis) meses contados do 

registro do memorial de incorporação do Empreendimento, ou seja, em 04/2022, sem 

considerar eventuais atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

 Concluídas as obras civis serão iniciadas pela Incorporadora os serviços de decoração, 

montagem e equipagem das unidades autônomas e das áreas comuns do Empreendimento, 

com prazo de duração estimado em 6 (seis) meses. 

 O período de construção e entrega do Empreendimento é representado pela seguinte 

linha do tempo: 
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Linha do tempo 

 

 

O Empreendimento está sujeito ao prazo de carência de que trata o artigo 34 da Lei de 

Incorporações. 

  

Possibilidade de Financiamento à Construção e Hipoteca ou Alienação Fiduciária do 
Empreendimento 

 A construção do Empreendimento será levada a efeito sob a responsabilidade da 

Incorporadora, mediante financiamento diretamente a elas concedido por instituição 

financeira com a qual poderá ela, Incorporadora, livremente contratar, ficando expressamente 

autorizadas pelo Investidor Adquirente, conforme previsto no Compromisso de Venda e 

Compra: (i) a contratação de financiamento destinado à construção do Empreendimento, bem 

como (ii) a constituição de alienação fiduciária, hipoteca, cessão fiduciária de recebíveis ou 

qualquer outra forma de garantia sobre o Imóvel, suas frações ideais, as futuras unidades 

autônomas, as acessões e benfeitorias que aderirão ao Imóvel ou, ainda, a cessão dos créditos 

imobiliários da Incorporadora, ficando os Investidores Adquirentes cientes de que tais 

garantias abrangerão, também, os créditos decorrentes das parcelas do preço de venda 
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resultantes dos Compromissos de Venda e Compra firmados com os Investidores 

Adquirentes, independentemente de notificação ao Investidor Adquirente. 

  

Patrimônio de Afetação 

 O Empreendimento será destinado ao regime de afetação, na forma disposta nos 

artigos 31-A e seguintes da Lei de Incorporações, quando do registro da incorporação 

imobiliária que o objetiva junto a matrícula 32.266 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da 

Comarca de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul. 

 De acordo com o artigo 31-A da Lei de Incorporações, a incorporadora pode optar por 

vincular um determinado empreendimento ao regime de patrimônio de afetação. De acordo 

com esse regime, o terreno e as edificações construídas sobre ele, investimentos financeiros 

no terreno e qualquer outro bem e direito relativo ao terreno são segregados para beneficiar a 

construção de tal incorporação, sendo separados dos demais ativos do incorporador. Dessa 

forma, os ativos ficam segregados das outras propriedades, direitos e obrigações do 

incorporador, e somente podem ser utilizados para garantir as dívidas e obrigações 

relacionadas à respectiva incorporação (no caso, o Empreendimento) – em suma, os recursos 

pagos pelos Investidores Adquirentes são isolados em conta corrente própria, separados do 

patrimônio global da incorporadora ou da construtora, e são destinados para a finalidade 

específica de concluir aquele empreendimento. 

 Impõe salientar que a incorporação objeto da afetação não é atingida em caso de 

falência ou insolvência do incorporador, não sendo passível de arrecadação pelo juízo 

universal os bens e direitos do empreendimento. Deste modo, além de se preservarem os 

recursos pagos pelos Investidores Adquirentes para aquela incorporação submetida ao regime 

de afetação, as dívidas de outros empreendimentos de responsabilidade daquela incorporadora 

e/ou construtora também não contaminarão a incorporação submetida ao regime de afetação. 
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Exploração Hoteleira do Empreendimento 

O Empreendimento foi alugado para a Operadora Hoteleira por um prazo de 10 (dez) 

anos (sendo possível a renovação automática por períodos adicionais de 10 (dez) anos cada), 

contado do início da Fase Operacional do Empreendimento, para que opere, em nome próprio, 

um hotel sob a marca “Plaza” (cláusulas 4.2. e 4.3 do Contrato de Locação), que é uma 

referência no mercado hoteleiro. 

 Todas as Unidades Hoteleiras do Empreendimento farão parte do pool de locação, 

inclusive aquelas que correspondem a fração ideal de terreno reservada pela coproprietária 

TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e ainda aquelas que 

são de propriedade da Ofertante, mas não fazem parte desta oferta. 

 Para maiores informações sobre a Operadora Hoteleira, o Investidor Adquirente deve 

consultar as seções “Identificação da Ofertante” e “Identificação da Operadora Hoteleira” 

deste Prospecto, as fls. 15 e 17. 

Para maiores informações sobre os contratos que regulam as relações entre os 

Investidores Adquirentes, a Incorporadora e a Operadora Hoteleira, o Investidor Adquirente 

deve consultar a seção “Contratos de Investimento Coletivo no Empreendimento” às fls. 32 

deste Prospecto. 

  

Estudo de Viabilidade do Empreendimento 

Foi elaborado Estudo de Viabilidade do Empreendimento, que compreende a análise 

de potencial técnico e financeiro do Empreendimento, do mercado e das possibilidades de 

rendimento. O Estudo de Viabilidade não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, 

como uma recomendação de investimento no Empreendimento. O investimento no 

Empreendimento apresenta riscos para o Investidor Adquirente. Ao decidir por adquirir as 

Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, os Investidores Adquirentes deverão realizar 

sua própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. Para informações 

sobre os principais riscos envolvidos na aquisição de Unidades Autônomas Imobiliárias 



Prospecto Plaza Hotel & Boulevard Convention Vale Dos Vinhedos 
 

27 
 
 
 

Hoteleiras do Empreendimento vinculadas aos CIC, o Investidor Adquirente deve consultar a 

seção “Fatores de Risco” às fls. 63 deste Prospecto. 

 

Informações Financeiras e Operacionais do Empreendimento 

 Com vistas à adequada informação dos Investidores Adquirentes, serão apresentadas 

pela Operadora Hoteleira, mensalmente, até o 15º dia útil do mês seguinte ao vencido, 

demonstrativo financeiro e operacional do Empreendimento, conforme previsto na cláusula 

6.1, item “k” do Contrato de Locação. 

 Adicionalmente, nos termos das cláusulas 6.2, 6.3. e 6.4. do Contrato de Locação, a 

Operadora Hoteleira, a partir da Fase Operacional, providenciará a elaboração e divulgação de 

informações financeiras periódicas, trimestrais e anuais, do Empreendimento, nos termos da 

Lei das Sociedades por Ações. 

As demonstrações financeiras, trimestrais ou anuais, serão auditadas por auditor 

independente registrado na CVM e disponibilizadas aos investidores na página da rede 

mundial de computadores www.primehotelaria.com.br/demonstrativos. 

 Por fim, esclarecem os Ofertantes que, enquanto a oferta estiver em curso, ou 

enquanto eles assumirem essa posição contratual perante os investidores, atualizarão 

anualmente o estudo de viabilidade econômica e o prospecto, disponibilizando as informações 

atualizadas no site http://www.boulevardconvention.com.br/hotel. 

 Informam também que será fornecido aos corretores de imóveis que participam da 

intermediação da oferta cópias deste Prospecto. 

 

Custos dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 
do Empreendimento 

 Conforme informações constantes do Compromisso de Venda e Compra, além do 

pagamento do Preço por Unidade, correrão por conta dos Adquirentes, o pagamento 

correspondente as seguintes despesas sempre na proporção de sua área titulada, a saber: 
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a) Reembolso das taxas devidas pela Operadora Hoteleira para o funcionamento 

da operação hoteleira do Empreendimento, conforme previsto no Contrato da Marca, 

desde já definidos em R$ 1.312,00 (hum mil, trezentos e doze reais) por apartamento de 

18,45m² de área privativa, R$ 1.677,00 (hum mil, seiscentos e  setenta e sete reais) por 

apartamento de 23,58m² de área privativa, e R$ 2.624,00 (dois mil, seiscentos e vinte e 

quatro reais) por apartamento de 36,90m² de área privativa, acrescidos dos tributos 

decorrentes que incidirem nos termos da legislação em vigor, atualizados 

monetariamente pela variação positiva do Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM), 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde abril/2018. 

b) Honorários de empresa contratada para fazer a intermediação imobiliária no 

importe de 6% do valor do negócio; 

c) Valores para a pré-operação do Empreendimento, conforme previsto no 

Contrato da Locação, no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), 

destinada ao pagamento dos custos com contratação de funcionários, treinamentos, 

salários, encargos e alimentação, capital de giro, bem como compra de material de 

limpeza, higiene, escritório, e gastos diversos, como água, luz, telefone, entre outros, 

que antecedem a abertura do HOTEL; este valor será pago por cada locador de acordo 

com a proporcionalidade da participação de sua unidade hoteleira no todo, sendo 

estimada em R$ 3.279,65 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos) por apartamento de 18,45m² de área privativa, R$ 4.191,55 (quatro mil, cento 

e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) por apartamento de 23,58m² de área 

privativa, e R$ 6.559,30 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) 

por apartamento de 36,90m² de área privativa, base março/2019, reajustados anualmente 

conforme índice IGP-M.  

Os custos acima listados são representados da tabela abaixo: 

Unidades Área 

Privati

va (m²)

  

 

Área 

Comum 

(m²) 

Área 

Total 

(m²) 

Fração 

Ideal em 

Relação 

ao 

Terreno 

(m²) 

Preço de 

Aquisição 

Honorários 

da 

Intermediad

ora 

Honorários 

Pré-

Operacionais 

Custo 

Total 

da 

aquisiç

ão 

Custas 

com 

Escritura, 

ITBI e 

Registro 

(4,5% do 



Prospecto Plaza Hotel & Boulevard Convention Vale Dos Vinhedos 
 

29 
 
 
 

Valor de 

Aquisição) 

201, 202, 

209, 216, 

217, 218, 

219, 220, 

221, 222, 

223, 224, 

226, 227, 

228, 229, 

230, 231, 

232, 233, 

234, 235, 

236, 237, 

301, 302, 

309, 314, 

321, 322, 

323, 324, 

325, 326, 

327, 328, 

329, 331, 

332, 333, 

334, 335, 

336, 337, 

338, 339, 

340, 341, 

342, 401, 

402, 409, 

414, 425, 

426, 427, 

428, 429, 

430, 431, 

432, 433, 

435, 436, 

437, 438, 

439, 440, 

441, 442, 

443, 444, 

445, 446, 

501, 502, 

509, 514, 

525, 526, 

527, 528, 

529, 530, 

531, 532, 

533, 535, 

18,45

  

15,6466

  

33,0967 0,00164

  

Valores 

reajustáveis 

de acordo 

com 

cláusula 42. 

do 

Compromis

so de 

Venda e 

Compra 

 Valores 

reajustáveis 

de acordo 

com a 

cláusula 82.1 

do 

Compromisso 

de Venda e 

Compra 

 Valores 

sem 

reajuste, 

previsto 

em 

contrato, 

tendo em 

vista que 

os tributos 

e 

emolument

os de 

cartório e 

registro 

são 

atualizados 

de acordo 

com 

determinaç

ão estatal 
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536, 537, 

538, 539, 

540, 541, 

542, 543, 

544, 545, 

546, 608, 

613, 624,  

625, 626, 

627, 628, 

629, 630, 

631,        632 

203, 204, 

205, 206, 

212, 213, 

214, 215, 

303, 304, 

305, 306, 

317, 318, 

319, 320, 

403, 404, 

405, 406, 

421, 422, 

423, 424, 

503, 504, 

505, 506, 

521, 522, 

523, 524, 

602, 603, 

604, 605, 

620, 621, 

622,        623 

23,58 14,664 38,244 0,0019 Valores 

reajustáveis 

de acordo 

com 

cláusula 42. 

do 

Compromis

so de 

Venda e 

Compra 

 Valores 

reajustáveis 

de acordo 

com a 

cláusula 82.1 

do 

Compromisso 

de Venda e 

Compra 

 Valores 

sem 

reajuste, 

previsto 

em 

contrato, 

tendo em 

vista que 

os tributos 

e 

emolument

os de 

cartório e 

registro 

são 

atualizados 

de acordo 

com 

determinaç

ão estatal 

 

Os valores correspondentes aos Honorários Pré Operacionais, acrescidas dos tributos 

que sobre a operação incidir, nos termos da legislação em vigor, serão atualizados 

monetariamente pela variação positiva do Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM), 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde março/2019, conforme exposto no 

Capítulo “Contratos de Investimento Coletivo no Empreendimento”, Seção “Compromisso de 

Compra e Venda”, às fls. 32 deste Prospecto. 

 Além dos custos acima destacados, correrão por conta dos Investidores as 

Despesas Operacionais referentes aos gastos inerentes à operação do Empreendimento, 
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devidamente destacadas na Seção “Despesas do Empreendimento”, notadamente às fls. 

57 deste Prospecto, cuja atenta leitura antes de adesão à Oferta é recomendada. 

Para proprietários de Partes Ideais os custos acima incorrerão na proporcionalidade de 

sua fração escriturada. 
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CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO DO EMPREENDIMENTO 
___________________________________________________________________________ 

 

São apresentadas a seguir informações resumidas sobre as disposições contratuais que 

regulam as relações entre os Investidores Adquirentes, na qualidade de futuros proprietários 

das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento vinculadas aos CIC, a 

Incorporadora e a Operadora Hoteleira, na qualidade de locatária do Empreendimento. 

 É recomendada aos Investidores Adquirentes a análise integral desses contratos, 

que se encontram disponíveis para consulta no Anexo I deste Prospecto. 

Adicionalmente, é recomendada aos Investidores Adquirentes a leitura cuidadosa deste 

Prospecto, antes de aceitar a Oferta, em especial, a seção “Fatores de Risco”, localizada 

às fls. 63. 

 

Compromisso de Venda e Compra 

O Compromisso de Venda e Compra é o contrato por meio do qual a Incorporadora se 

compromete a vender a Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, no prazo estimado em 

referido instrumento, e de acordo com as plantas, memoriais descritivos de acabamento e 

demais condições técnicas e de qualidade, mediante o pagamento, pelo Investidor Adquirente, 

da totalidade do preço estipulado no mesmo instrumento. 

 Através do Compromisso de Venda e Compra, as Partes acordam os seguintes itens: 

(i) prazo de início e de término da edificação do Empreendimento, construído sob 

incorporação imobiliária, nos termos do Memorial de Incorporação registrado na matrícula do 

Imóvel, integrante deste Prospecto como Anexo I; (ii) especificação da(s) Unidade(s) 

Autônoma(s) Imobiliária(s) Hoteleira(s) do Empreendimento a ser(em) adquirida(s) pelo 

Investidor Adquirente; (iii) preço da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira; (iv) forma de 

pagamento da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, bem como a quem pagar e o local de 

pagamento; (v) decoração e equipamentos das áreas comuns; e (vi) as bases da operação 

hoteleira. 
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Ao tratar da operação hoteleira, o Contrato de Compromisso de Venda e Compra 

destaca que: (a) a Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira se destinará exclusivamente ao 

uso hoteleiro, razão pela qual todas as unidades farão parte de um único pool de locação para 

uma empresa hoteleira (no caso, a Operadora Hoteleira), que será responsável por pagar o 

aluguel ao Investidor Adquirente e, (b) o Investidor Adquirente está proibido de usar 

diretamente sua Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira em observância do disposto no 

Contrato de Locação neste sentido (cláusulas 6.1 e 10 do Compromisso de Venda e Compra). 

 Também consta do Compromisso de Venda e Compra que é condição essencial ao 

Contrato de Investimento Coletivo a locação de todas as Unidades Autônomas Imobiliárias 

Hoteleiras à Operadora Hoteleira, razão pela qual os investidores, ao firmar o Contrato de 

Compromisso de Venda e Compra, declaram sua ciência, anuência e sub-rogação ao Contrato 

de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças firmado com a Operadora Hoteleira (cláusula 

29 do Compromisso de Venda e Compra). 

  Em razão da bandeira hoteleira que será explorada pelo Empreendimento, a 

montagem, equipamentos e decoração deverá seguir o padrão aceito pelo Grupo Plaza e da 

marca “Plaza”, ficando a Incorporadora autorizada em caráter irretratável e irrevogável a fazer 

as alterações e/ou adaptações no projeto do Empreendimento, inclusive com alteração de 

áreas, desde que não privativas, e de destino destas, bem assim na Convenção de Condomínio, 

a fim de viabilizar o fiel cumprimento das disposições contidas no Contrato da Marca firmado 

com a Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A. 

 Sem prejuízo do pagamento do preço da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, 

compete ao Investidor Adquirente arcar com as seguintes despesas: (a) o reembolso das taxas 

devidas pela Operadora Hoteleira para o funcionamento da operação hoteleira do 

Empreendimento, conforme previsto no Contrato da Marca, sendo R$ 1.312,00 (hum mil, 

trezentos e doze reais) por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira de 18,45m² de área 

privativa, R$ 1.677,00 (hum mil, seiscentos e setenta e sete reais) por Unidade Autônoma 

Imobiliária Hoteleira de 23,58m² de área privativa, e R$ 2.624,00 (dois mil, seiscentos e vinte 

e quatro reais) por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira de 36,90m², valor este a ser 
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reajustado pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM) desde o mês de abril de 2018; 

Honorários de empresa intermediadora, estimadas em 6% do valor do negócio, ou seja , de R$ 

22.928,16 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) para cada 

uma das unidades de 23,58m² e R$ 17.940,00 (dezessete mil, novecentos e quarenta reais) 

para cada uma das 110 unidades hoteleiras com 18,45m², base março/2019; e (c) os valores 

para a pré-operação do Empreendimento, conforme previsto no Contrato de Locação, no valor 

de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), destinada ao pagamento dos custos com 

contratação de funcionários, treinamentos, salários, encargos e alimentação, capital de giro, 

bem como compra de material de limpeza, higiene, escritório, e gastos diversos, como água, 

luz, telefone, entre outros, que antecedem a abertura do HOTEL; este valor será pago por 

cada locador de acordo com a proporcionalidade da participação de sua parte ideal de unidade 

hoteleira ou unidade hoteleira no todo, sendo estimada em R$ 3.279,65 (três mil, duzentos e 

setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por apartamento de 18,45m² de área 

privativa, R$ 4.191,55 (quatro mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) 

por apartamento de 23,58m² de área privativa, e R$ 6.559,30 (seis mil, quinhentos e cinquenta 

e nove reais e trinta centavos) por apartamento de 36,90m² de área privativa, base 

março/2019, reajustados anualmente conforme índice IGP-M (cláusulas 34, 75, 76, 77, 80 e 

81 do Compromisso de Venda e Compra). 

Para proprietários de Partes Ideais os custos acima incorrerão na proporcionalidade de 

sua fração escriturada. 

As informações estão destacadas na seção “Custos dos Adquirentes com a aquisição 

das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento” às fls. 27 deste 

Prospecto. 

 De acordo com o Compromisso de Venda e Compra, o compromisso estabelecido 

entre a Incorporadora e o Investidor Adquirente está subordinado à manutenção, no país, 

durante o prazo de vigência do Compromisso de Venda e Compra, da estabilidade econômica 

e da inexistência de fatores que provoquem deterioração do poder aquisitivo da moeda 

nacional, sem possibilidade de recuperação do valor contratado pela cobrança da atualização 

monetária. Em caso da superveniência de medidas governamentais que importem em 

mudança do padrão monetário do País ou que impliquem no cerceamento, total ou parcial, das 
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condições ajustadas neste contrato, o Investidor Adquirente será notificado, para comparecer 

ao escritório da Incorporadora, visando ao ajuste de nova forma de liquidação do preço, 

mediante eleição de índice e critérios capazes de assegurar a restauração do equilíbrio 

contratual (cláusula 37, alínea “c” do Compromisso de Venda e Compra). 

Estabelece ainda que o saldo devedor e as respectivas parcelas do preço de aquisição 

da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira serão atualizados monetariamente, pela variação 

percentual positiva acumulada dos índices a seguir indicados, apurada entre o índice 

divulgado no segundo mês anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra e o 

divulgado no segundo mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela, pelo (i) 

INCC/FGV (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas) 

para as parcelas que se vencerem até a obtenção do auto de conclusão da obra; e (ii) pelo 

IGPM/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas) 

para as parcelas que se vencerem após a obtenção do auto de conclusão da obra, bem como 

para aquelas parcelas vencidas e eventualmente não pagas, que forem corrigidas 

monetariamente até então pelo item “(i)” acima (cláusula 43 do Compromisso de Venda e 

Compra). 

 Com relação ao pagamento, fica assegurado ao Investidor Adquirente o pagamento 

antecipado total ou parcial do saldo devedor em aberto, desde que com a devida atualização 

monetária do preço pelos índices constantes do compromisso de Compra e Venda, ainda que 

aplicados proporcionalmente até a data em que for realizada a antecipação dos valores. A 

antecipação do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado deverá 

ser efetuada sobre as parcelas cujos vencimentos estejam em ordem cronológica inversa à data 

do pagamento da antecipação, ou seja, sempre da última parcela para a primeira, de forma a 

não haver interrupção na sequência dos vencimentos das parcelas remanescentes do saldo do 

preço (cláusulas 53 e 54 do Compromisso de Venda e Compra). 

 O saldo do preço vincendo após a averbação da construção ou da emissão do Auto de 

Conclusão das Obras poderá ser pago pelo Investidor Adquirente em uma única parcela 

quando da averbação da construção ou na data da emissão do Auto de Conclusão das Obras 

(i) com recursos próprios ou de terceiros; (ii) mediante financiamento a ser obtido por conta e 

risco do Investidor Adquirente, perante Instituição Financeira integrante do Sistema 
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Financeiro de Habitação (SFH) e/ou do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI); (iii) com 

recursos do Fundo de Garantia por tempo de Serviços (FGTS) ou (iv) por concessão de 

financiamento imobiliário diretamente pela Incorporadora, observadas as condições por esta 

estabelecidas em instrumento próprio a ser firmado pelas partes, caso aprovado o crédito 

pleiteado pelo Investidor Adquirente, a critério da Incorporadora (cláusulas 58 e 68 do 

Compromisso de Venda e Compra). 

 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida caracterizará o Investidor 

Adquirente como inadimplente, sujeitando-o ao pagamento à Incorporadora dos valores 

vencidos e não pagos, atualizados monetariamente, de acordo com a variação "pro rata die", 

conforme índice aplicável, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou 

fração de mês e da multa moratória (de aplicação imediata) de 2% (dois por cento) – (cláusula 

72 do Compromisso de Venda e Compra). 

Na hipótese de atraso nos pagamentos, o Investidor Adquirente será constituído em 

mora pela Incorporadora, e caso o Investidor Adquirente não purgue a mora no prazo de 15 

dias, a Incorporadora poderá, a seu critério: (i) antecipar o vencimento da totalidade do saldo 

do preço do contrato, incluindo o reajuste monetário, juros de mora e multa acima 

convencionados; ou (ii) considerar o Compromisso de Venda e Compra rescindido de pleno 

direito, sendo que, nesta hipótese, a Incorporador deverá devolver os valores até então pagos 

pelo Investidor Adquirente, deduzindo as verbas estipuladas abaixo neste Prospecto com 

relação à rescisão do Compromisso de Venda e Compra (cláusula 73 do Compromisso de 

Venda e Compra). 

 A data prevista para conclusão da obra do Empreendimento, ainda que parcial, é abril 

de 2022, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, quando então o prazo será prorrogado 

pelo tempo equivalente à paralisação, mais o necessário para a retomada do ritmo normal dos 

serviços. Considerar-se-á concluído o Empreendimento por ocasião da expedição do 

Certificado de Conclusão ("Habite-se") ou auto de conclusão parcial do Empreendimento, 

cuja obtenção ficará a cargo da Incorporador, ou ainda, pela aceitação pela Operadora 

Hoteleira da posse do Empreendimento, nos termos do Contrato de Locação (cláusulas 11, 12, 

13 e 14 do Compromisso de Venda e Compra). 
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 Observar-se-á quanto ao prazo previsto para conclusão do Empreendimento, o prazo 

de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer exigência, independentemente da 

ocorrência das hipóteses de caso fortuito e força maior (cláusula 11 Compromisso de Venda e 

Compra). Caso a Incorporadora atrase a entrega das obras relativas ao Empreendimento em 

prazo superior ao estabelecido, além do período de tolerância aqui indicado e do prazo 

relativo às eventuais ocorrências de caso fortuito ou de força maior, deverá a Incorporador 

arcar, a favor do Investidor Adquirente, pelo período que perdurar a mora na entrega da 

unidade com multa penal de caráter compensatório, diária, equivalente a 0,01% (um 

centésimo por cento) por dia de atraso sobre os valores até então pagos pelo Investidor 

Adquirente, valor esse a ser compensado em relação às parcelas vincendas do preço da 

Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira (cláusula 25 Compromisso de Venda e Compra). No 

prazo previsto para a conclusão do Empreendimento não estão computados: o prazo de 

tolerância acima, o prazo para execução de jardim, instalação do condomínio de utilização, a 

legalização do Empreendimento perante os órgãos públicos, as ligações definitivas dos 

serviços públicos e a averbação da construção, assim como as eventuais ocorrências de casos 

fortuitos ou de força maior (cláusula 14 Compromisso de Venda e Compra). 

 Concluídas as obras civis, serão iniciados pela Incorporadora os serviços de 

decoração, montagem e equipagem das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e das 

áreas comuns do Empreendimento com prazo de conclusão previsto para 06 (seis) meses 

(cláusula 15 do Compromisso de Venda e Compra). 

 O Compromisso de Venda e Compra, estabelece que o mesmo poderá ser rescindido 

pela Incorporadora (i) se o Investidor Adquirente ficar em mora quanto ao pagamento de 

qualquer quantia integrante do preço de aquisição da Unidade Autônoma Imobiliária 

Hoteleira; (ii) se, enquanto houver saldo devedor em favor da Incorporadora, o Investidor 

Adquirente promover a cessão ou a transferência a terceiros dos direitos e obrigações 

decorrentes do Compromisso de Venda e Compra, sem observância dos requisitos impostos 

pelo referido Compromisso; (iii) se o Investidor Adquirente não cumprir qualquer outra 

obrigação prevista no Compromisso de Venda e Compra, assim como aquelas a ele acessórias 

tais como: pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias relativas à Unidade 

Autônoma Imobiliária Hoteleira, seguros, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

demais impostos, taxas e contribuições que venham incidir sobre a unidade, enquanto não 
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houver quitado seu preço, ou, mesmo que quitado, não houver transmitido seu domínio junto 

ao Registro de Imóveis competente e o cadastro do imóvel junto à Municipalidade; (iv) se o 

Investidor Adquirente, sem consentimento prévio e expresso da Incorporadora, constituir 

qualquer ônus real sobre a Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, que não os relativos ao 

Compromisso de Venda e Compra; (v) se contra o Investidor Adquirente for movida ação ou 

execução, ou decretada medida judicial, que de algum modo afete o imóvel objeto do 

Compromisso de Venda e Compra, no todo ou em parte, ou que lhe afete o patrimônio, 

reduzindo ou tornando duvidosa a possibilidade de cumprir as obrigações lá estabelecidas; 

(vi) se o Investidor Adquirente não cumprir, para o recebimento da posse da unidade, as 

condições constantes da cláusula terceira do Compromisso de Venda e Compra; (vii) se o 

Investidor Adquirente incidir em insolvência; ou, (viii) se o Investidor Adquirente fizer 

composição moratória com seus credores, oferecendo em garantia os direitos decorrentes do 

Compromisso de Venda e Compra (cláusula 83 do Compromisso de Venda e Compra). 

 Na hipótese de ajuizamento de ação judicial pela Incorporadora para rescisão do 

Compromisso de Venda e Compra e efetivação de seus direitos, o Investidor Adquirente será 

responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 

20% (vinte por cento) sobre o valor do débito em aberto (cláusula 83.1 do Compromisso de 

Venda e Compra). 

 Operando-se a rescisão, a Incorporadora devolverá 50% (cinquenta por cento) dos 

valores até então pagos pelo Investidor Adquirente, podendo ainda a Incorporadora cobrar do 

Investidor Adquirente eventuais perdas e danos que ultrapassem o valor da retenção acima 

ajustado, desde que devidamente comprovados (cláusula 84.1.5 do Compromisso de Venda e 

Compra). Para os fins da apuração das perdas e danos em que a Incorporadora incorrer, as 

partes ajustam que na apuração das perdas e danos da Incorporadora deverão ser computados 

(i) condomínio de utilização, taxas de luz e gás, IPTU, foro e demais impostos e taxas 

decorrentes do uso e propriedade imobiliária até a data da efetiva devolução da unidade; (ii) 

todos os tributos pagos pela Incorporadora em decorrência do recebimento das parcelas do 

preço; e (iii) despesas e custas judiciais, além de honorários de advogado incorridos (cláusula 

84.1 do Compromisso de Venda e Compra). 
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 Em razão das peculiaridades da destinação do Empreendimento, e dos padrões aceitos 

pelo Grupo Plaza, detentor da marca “Plaza”, será contratada uma empresa terceira ou 

arquiteto, para realizar os serviços de vistoria do Empreendimento e atestar a regularidade 

deste frente aos padrões da marca “Plaza”, previamente à entrega do Empreendimento à 

Operadora Hoteleira. A contratação dessa empresa será feita pela Operadora Hoteleira, e os 

custos para a contratação da empresa vistoriadora serão reembolsados pelos Investidores 

Adquirentes (cláusulas 79 e 80 do Compromisso de Venda e Compra). 

 Uma vez concluídas as obras civis, com a expedição do Habite-se ou Certificado de 

Conclusão da Obra, bem como estando equipadas e montadas tanto as Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras quanto as áreas comuns do Empreendimento, tratará a Operadora 

Hoteleira de providenciar junto à empresa de vistoria contratada a inspeção do 

Empreendimento para certificação de que o mesmo se encontra de acordo com os padrões da 

marca “Plaza”, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Não havendo qualquer ressalva na 

vistoria, a posse direta da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira objeto do Compromisso 

de Venda e Compra será transmitida à Operadora Hoteleira, nos termos do Contrato de 

Locação, e no qual o Investidor Adquirente sub-rogar-se-á, e o Investidor Adquirente se 

manterá na posse indireta da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira (cláusulas 97, 98 e 99 

do Compromisso de Venda e Compra). 

  A outorga da escritura definitiva de venda e compra pela Incorporadora ao Investidor 

Adquirente ocorrerá dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados do registro parcial da 

Instituição, Especificação e Convenção de Condomínio e da quitação integral do preço ou do 

financiamento, o que ocorrer por último, prazo este em que o Investidor Adquirente se obriga 

a tomar as medidas cabíveis para a efetiva lavratura da escritura e seu posterior registro 

(cláusulas 97, 98 e 99 do Compromisso de Venda e Compra). 

 Quanto ao financiamento para construção do Empreendimento, a Incorporadora 

poderá contratar financiamento destinado ao fomento da construção junto a um Agente 

Financeiro. Por força legal, e visando possibilitar a liberação dos recursos, a Incorporadora 

outorgará em garantia da dívida, hipoteca de 1º grau ou a instituição de alienação fiduciária 

sobre o Imóvel e benfeitorias do Empreendimento, incluindo a futura Unidade Autônoma 

Imobiliária Hoteleira que o Investidor Adquirente adquirir. Todos os recursos obtidos serão 
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utilizados única e exclusivamente na execução das obras do Empreendimento (cláusula 104.1 

do Compromisso de Venda e Compra). 

 A liberação da hipoteca ou alienação fiduciária incidente sobre o imóvel, que será de 

responsabilidade exclusiva da Incorporadora, deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da quitação do financiamento, da averbação da construção e 

instituição de condomínio, ou quitação do preço da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira 

pelo Investidor Adquirente, o que por último ocorrer. A liberação da hipoteca ou alienação 

fiduciária incidente sobre a Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira objeto do Compromisso 

de Venda e Compra, no que se refere ao financiamento ou repasse obtido pelo Investidor 

Adquirente, será de responsabilidade deste último (cláusula 104.5 do Compromisso de Venda 

e Compra). 

Até o primeiro biênio após a conclusão das obras do Condomínio, com vistas a manter 

maior integração administrativa, a síndica do Condomínio será a Incorporadora, ou pessoa 

indicada pela mesma, e a administradora será indicada por esta (cláusula 121 do 

Compromisso de Venda e Compra). 

 

Contrato de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças 

 Por meio do Contrato de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças, o 

Empreendimento, composto por suas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, áreas 

comuns, material operacional, equipamento operacional e instalações técnicas, é objeto de 

locação entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira, para que esta exerça as atividades 

relacionadas à sua operação hoteleira, sob a marca “Plaza”. 

 São entendidas como partes do Contrato de Locação a Operadora Hoteleira, na 

qualidade de locatária, e a Incorporadora, na qualidade de locadora, sendo que a 

Incorporadora passará a ser sucedida pelos Investidores Adquirentes no Contrato de Locação 

à medida em que estes adquirirem as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, 

assumindo assim os Investidores Adquirentes, por consequência, todos os direitos e as 

obrigações assumidas pela Incorporadora no Contrato de Locação. 
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 O Contrato de Locação entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá: (i) no 

período compreendido entre a data de assinatura e o início da Fase Operacional; e (ii) durante 

o período de 10 (dez) anos contados do início da Fase Operacional. Ao fim do prazo inicial de 

10 (dez) anos, o Contrato de Locação será automaticamente renovado por períodos adicionais 

de 10 (dez) anos cada, devendo, neste caso, ser assinado o competente aditamento em até 90 

(noventa) dias contados da data do término do prazo inicial de 10 (dez) anos. No caso de uma 

das Partes desejar terminar o Contrato, por ocasião do vencimento do prazo inicial ou ao 

término de suas prorrogações, esta deverá notificar a outra parte de sua decisão, por carta 

registrada com aviso de recebimento (AR), com antecedência de 18 (dezoito) meses em 

relação à data prevista para o término do prazo inicial. (cláusula 4.2 e 4.3 do Contrato de 

Locação). 

Dentre as principais obrigações da Incorporadora e de seus sucessores a qualquer título 

(incluindo os Investidores Adquirentes), na qualidade de locadora do Empreendimento, têm-

se que: (i) conservar a plena e inteira posse indireta do Empreendimento, não constituindo 

sobre ele qualquer gravame que venha a afetar sua livre exploração pela Operadora Hoteleira 

durante a vigência do Contrato de Locação; (ii) não turbar nem esbulhar a posse da Operadora 

Hoteleira sobre o Empreendimento, inclusive das Instalações Técnicas, do Equipamento 

Operacional, do Material Operacional e dos Estoques Operacionais e envidar seus melhores 

esforços para não permitir que terceiros turbem ou esbulhem tal posse; (iii) não interferir na 

operação hoteleira; (iv) reconhecer o direito exclusivo da Operadora Hoteleira de explorar a 

atividade hoteleira do Empreendimento, observadas as restrições previstas de forma expressa 

no Contrato de Locação; (v) notificar imediatamente a Operadora Hoteleira sobre qualquer 

ameaça à continuidade do Contrato de Locação, reconhecendo à Operadora Hoteleira o direito 

de praticar todos os atos necessários à defesa da continuidade dele; (vi) não dar instruções 

diretas ou indiretas a empregados da Operadora Hoteleira, bem como não interferir na atuação 

desses empregados; (vii) imitir a Operadora Hoteleira na posse do Empreendimento 

entregando-lhe as unidades autônomas do Empreendimento, após a vistoria destas; (viii) 

apresentar à Operadora Hoteleira toda documentação, por esta solicitada, que for necessária, 

relacionada ao Empreendimento, para obtenção de licenças e autorizações, junto aos órgãos 

competentes, para desenvolvimento da atividade hoteleira no local; (ix) para que o 

empreendimento seja operado sob a marca “Plaza”, a Locadora deverá reembolsar os custos 
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pagos pela Operadora Hoteleira à Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A. a título de Taxa 

de Adesão ao sistema “Plaza”, desde já definidos em R$ 1.312,00 (hum mil, trezentos e doze 

reais) por apartamento de 18,45m² de área privativa, R$ 1.677,00 (hum mil, seiscentos e 

setenta e sete reais) por apartamento de 23,58m² de área privativa, e R$ 2.624,00 (dois mil, 

seiscentos e vinte e quatro reais) por apartamento de 36,90m² de área privativa, base de 

Abril/2018, reajustados anualmente conforme índice IGP-M, através de depósito em conta 

corrente indicada pela Operadora Hoteleira; e (x) pagar à Operadora Hoteleira, quando do 

início da fase Pré-Operacional, a taxa de pré-operação, destinada ao pagamento dos custos 

com contratação de funcionários, treinamentos, salários, encargos e alimentação, bem como 

compra de material de limpeza, higiene, escritório, e gastos diversos, como água, luz, 

telefone, entre outros, que antecedem a abertura do hotel. O valor aproximado é de 

R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), destinada ao pagamento dos custos com 

contratação de funcionários, treinamentos, salários, encargos e alimentação, capital de giro, 

bem como compra de material de limpeza, higiene, escritório, e gastos diversos, como água, 

luz, telefone, entre outros, que antecedem a abertura do HOTEL; este valor será pago por 

cada locador de acordo com a proporcionalidade da participação de sua unidade hoteleira no 

todo, sendo estimada em R$ 3.279,65 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e 

cinco centavos) por apartamento de 18,45m² de área privativa, R$ 4.191,55 (quatro mil, cento 

e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) por apartamento de 23,58m² de área 

privativa, e R$ 6.559,30 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) por 

apartamento de 36,90m² de área privativa, base março/2019, reajustados anualmente 

conforme índice IGP-M (cláusula 5.1 do Contrato de Locação). 

Para proprietários de Partes Ideais os custos acima incorrerão na proporcionalidade de 

sua fração escriturada. 

  São obrigações da Operadora Hoteleira, segundo cláusula 6.1 do Contrato de Locação, 

dentre outras: (i) a abertura de uma filial própria para a operação do Empreendimento; (ii) a 

organização e execução das formalidades administrativas, concernentes à filial, necessárias ao 

funcionamento do Empreendimento; (iii) a implantação dos procedimentos operacionais, com 

os testes necessários no conjunto de equipamentos do Empreendimento; (iv) contratação de 

seguro de responsabilidade civil contra danos aos bens de terceiros e danos causados a 

pessoas na fase operacional; (v) operar o Empreendimento com a marca “Plaza”, nas formas 
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pactuadas no contrato firmado com a Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.; (vi) 

administrar a reserva de reposição referida na cláusula primeira do Contrato de Locação; (vii) 

receber a Receita Operacional Total do Empreendimento, assumindo inteira responsabilidade 

pela movimentação da conta com a respectiva receita; (viii) pagar as Despesas Operacionais 

do Empreendimento e quaisquer outras taxas decorrentes da operação do Empreendimento, 

bar, restaurante e serviços, bem como tributos, tarifas e contribuições incidentes sobre a 

operação, assim como às referentes à manutenção dos equipamentos do Empreendimento; (ix) 

Explorar, por conta própria ou por meio de terceiros, os comércios e atividades conexas com o 

Hotel, fazendo constar dos contratos de exploração, concessão, comodatos, economatos ou 

sublocação que as condições dos mesmos subordinam-se ao contrato de locação; (x) manter o 

Empreendimento em bom estado, efetuando, ou mandando efetuar, os trabalhos de pequena 

manutenção de rotina, desde que não decorram de vícios de projeto, de produtos ou de sua 

instalação, ou desde que o desgaste não tenha sido causado pelo uso normal do 

Empreendimento pela Operadora Hoteleira; (xi) apresentar, mensalmente, até o dia 15 

(quinze) do mês seguinte ao vencido, demonstrativo financeiro e operacional do 

Empreendimento. Esses demonstrativos servirão de base à apuração do valor do aluguel a ser 

recebido pelos Investidores Adquirentes; (xii) manter válidas todas as licenças e autorizações 

necessárias à exploração do Empreendimento, com custos suportados pelo próprio 

Empreendimento, a título de Despesas Operacionais do Empreendimento; (xiii) garantir a 

exploração da operação hoteleira do Empreendimento; (xiv) manter válido o seguro de 

responsabilidade civil, contra danos aos bens de terceiros e danos causados a pessoas; (xv) 

contratar seguro contra incêndio e explosão no montante global igual a 100% (cem por cento) 

do valor necessário para a reconstrução do Empreendimento e a reposição de todos os seus 

equipamentos e Materiais Operacionais, além de furto e roubo de bens próprios e dos 

pertencentes a terceiros; (xvi) reter, quando do repasse do valor do aluguel, os valores a serem 

pagos a título de IPTU e Fundo de Reposição. Caso o Resultado Líquido do 

Empreendimento seja negativo ou, em sendo positivo, seja insuficiente para custar o IPTU e a 

Fundo de Reposição, o valor do Fundo de Reposição deixará de ser aportado, e a Operadora 

Hoteleira deverá aportar o valor do IPTU a título de adiantamento, para desconto do Valor do 

Aluguel dos meses seguintes, quando suficientes para tanto; (xvii) manter o Empreendimento 

em contínua operação a partir do início de vigência do Contrato de Locação até o seu termo 

final; e (xviii) disponibilizar aos Investidores Adquirentes demonstrações financeiras 
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trimestrais e anuais, elaboradas segundo as regras da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 

6.404/1976), sendo as trimestrais revisadas e as anuais auditas por auditores independentes 

registrados perante a CVM. 

 O aluguel a ser pago pela Operadora Hoteleira, mensalmente, até o 15º (décimo 

quinto) dia útil do mês seguinte ao mês vencido, será representado por (i) uma parcela fixa de 

R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) mensais por metro quadrado de área privativa da 

Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira; e (ii) por uma parcela variável, de acordo com os 

seguintes critérios (cláusula 7.1 do Contrato de Locação): 

 Faixa Condição Apuração Cálculo do valor do Aluguel 
Variável 

Faixa 1 Quando MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP for inferior a 30% 

Anual 91% RESULTADO LÍQUIDO 

Faixa 2 Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU 

%GOP for igual ou maior 
que 30% e inferior a 35% 

Anual 90% RESULTADO LÍQUIDO 
antes de computar o aluguel 

fixo, tributos e seguros sobre a 
propriedade, o FUNDO DE 

REPOSIÇÃO 

Faixa 3 Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP for igual ou maior 

que 35% e inferior a 40% 

Anual 89% RESULTADO LÍQUIDO 
antes de computar o aluguel 

fixo, tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO DE 

REPOSIÇÃO 

Faixa 4 Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP for igual ou maior 

que 40% e inferior a 45% 

Anual 88% RESULTADO LÍQUIDO 
antes de computar o aluguel 

fixo, tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO DE 

REPOSIÇÃO 

Faixa 5 Quando a MARGEM 
OPERACIONAL ou % 
GOP for igual ou maior 

que 45% e inferior a 50% 

Anual 87% RESULTADO LÍQUIDO 
antes de computar o aluguel 

fixo, tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO DE 

REPOSIÇÃO 

Faixa 6 Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP igual ou maior que 

50% 

Anual 86% RESULTADO LÍQUIDO 
antes de computar o aluguel 

fixo, tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO DE 

REPOSIÇÃO 
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Para apuração da parcela variável, serão adotados os seguintes procedimentos: 

a) mensalmente a Locatária/Operadora reterá o percentual de 14% do 

Resultado Líquido antes de computar o aluguel fixo, tributos e seguros sobre a 

propriedade e o Fundo de Reposição; 

b) até o 2º (segundo) mês que se seguir a cada exercício, será apurada a Margem 

operacional ou % GOP do Hotel para todo o exercício anual que se encerrou; 

c) caso a Margem operacional ou % GOP obtida seja inferior a 50% (cinquenta 

por cento), a Locatária/Operadora, fará o pagamento do valor complementar a que a 

Locadora faz jus pelo exercício anual encerrado, no 3º (terceiro) mês do exercício 

anual em curso, conforme percentuais indicados na tabela supra. 

A Operadora Hoteleira será remunerada no valor remanescente ao indicado na coluna 

“Cálculo do Valor do Aluguel Variável” acima. Assim, por exemplo, quando o Resultado 

Líquido for maior que 30% e inferior a 35% da Receita Operacional Total do 

Empreendimento, a Operadora Hoteleira deterá para si 10% (dez por cento) do Resultado 

Líquido (cláusulas 7.1 e 7.1.1 do Contrato de Locação). Dos valores especificados nos itens 

(i) e (ii) acima, serão descontados o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), e o percentual 

referente à Reserva de Reposição, quando o Resultado Líquido for positivo (cláusulas 7.1.2 e 

7.3 do Contrato de Locação). Para mais informações sobre o valor do aluguel a ser pago aos 

Investidores Adquirentes, ver a seção “Remuneração dos Investidores Adquirentes” às fls. 51 

deste Prospecto. 

Apesar de inaplicável o disposto nos artigos 68 e 70 da Lei nº 8.245/1991 ao Contrato 

de Locação, dada a sua atipicidade, consta estabelecido no Contrato de Locação a renúncia 

expressa a tais dispositivos, os quais dispõem sobre a ação revisional de valores de aluguel na 

esfera judicial (cláusula 7.7 do Contrato de Locação). 

São motivos para a rescisão antecipada do Contrato de Locação: (i) destruição total do 

Empreendimento; ou (ii) a violação ou descumprimento de qualquer uma das cláusulas do 

Contrato de Locação por qualquer parte. 
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Na hipótese de a rescisão do Contrato de Locação ocorrer por violação ou 

descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada terá direito à indenização de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, 

assumindo assim os Investidores Adquirentes, por consequência, todos os direitos e as 

obrigações assumidas pela Incorporadora, multiplicado pelo número de anos que restarem 

para o término do prazo do Contrato de Locação em curso, sem prejuízo de perdas e danos 

(cláusula 12.2.1 do Contrato de Locação). 

Além das penalidades acima, no caso de rescisão antecipada do contrato pelos 

Investidores Adquirentes, estes deverão respeitar todos os compromissos com fornecedores e 

prestadores de serviços que estiverem em vigor e que tiverem sido ajustados pela Operadora 

Hoteleira para a operação do Empreendimento (cláusula 8.2 do Contrato de Locação). 

A Operadora Hoteleira poderá efetuar a transferência do Contrato de Locação sem o 

consentimento da Incorporadora: (i) a qualquer filial que constituir ou empresa pertencente ao 

seu grupo econômico; ou (ii) a terceiro que adquira os ativos da Operadora Hoteleira, no todo 

ou em parte, devendo tal terceiro assumir expressamente, mediante documento escrito 

assinado e entregue à Incorporadora, todas as responsabilidades e obrigações da Operadora 

Hoteleira sob este Contrato de Locação. (cláusula 9.1 do Contrato de Locação). 

 A Incorporadora, por sua vez, poderá efetuar a transferência do Contrato de Locação 

sem o consentimento da Operadora Hoteleira: (i) a qualquer filial que constituir ou a empresa 

pertencente ao seu grupo econômico; ou (ii) a terceiro que adquira seus ativos, no todo ou em 

parte, ou (iii) a adquirentes de unidades autônomas do Empreendimento, desde que, em todos 

os casos, tais terceiros assumam expressamente, mediante documento escrito assinado e 

entregue à Operadora Hoteleira, todas as responsabilidades e obrigações da cedente sob este 

Contrato de Locação.  (Cláusula 9.2 do Contrato de Locação). 

Exceto pelas transferências permitidas, qualquer transferência de direitos ou 

obrigações decorrentes do Contrato de Locação deverá ser precedida de aprovação prévia da 

outra parte, não se admitindo negativa injustificada (cláusula 9.3 do Contrato de Locação). 

 Na hipótese de a Operadora Hoteleira, por qualquer razão, perder a condição de 

operadora do Empreendimento com o uso da marca “Plaza”, a Operadora Hoteleira firmará 
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contrato para exploração de outra marca hoteleira de igual prestígio, validando a escolha da 

marca na Assembleia de Condomínio, mediante a aprovação de condôminos que representem 

pelo menos a metade das frações ideais do Empreendimento (cláusula 9.5 do Contrato de 

Locação). 

 A Operadora Hoteleira deverá permitir que a Incorporadora e seus sucessores, ou 

ainda os futuros membros do Conselho Consultivo do Empreendimento, por si ou por quem 

vierem a indicar, a qualquer tempo possam vistoriar o Empreendimento locado, desde que em 

dia e horário previamente comunicados, com pelo menos 48hs de antecedência, a fim de não 

prejudicar a regular operação do Empreendimento (Cláusula 17.1. do Contrato de Locação). 

 A Incorporadora ou Investidor Adquirente que desejar ocupar uma das unidades 

autônomas em operação será tratado como cliente preferencial, porém, pagará o preço da 

diária que estiver sendo praticada com os descontos de praxe, se houver (Cláusula 17.3. do 

Contrato de Locação). 

 O contrato de locação não possui previsão de qualquer uma das garantias previstas na 

Lei 8245/91 da Operadora Hoteleira para com os titulares das unidades hoteleiras quanto ao 

cumprimento das obrigações por aquela assumida perante estes. 

 

Minuta da Convenção de Condomínio 

Mediante a aquisição de uma ou mais Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, o 

Investidor Adquirente deverá comprometer-se a cumprir e fazer respeitar as normas e 

exigências constantes da Convenção de Condomínio do Empreendimento, assim como de seu 

Regimento Interno, cujas minutas encontram-se no Anexo I deste Prospecto. 

A Convenção de Condomínio é o instrumento legal que disciplina a utilização, 

manutenção e exploração do Empreendimento por parte de todos os Condôminos e vigorará 

mesmo depois de terminado o Contrato de Locação, sendo que suas disposições deverão ser 

observadas inclusive na hipótese de afastamento da Operadora Hoteleira e necessidade de 

contratação de uma nova operadora hoteleira. 
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 O Empreendimento destina-se exclusivamente a atividades de natureza hoteleira, 

caracterizada pela prestação de serviços de hospedagem e aqueles que lhes sejam acessórios, 

de modo que a totalidade das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e as áreas comuns 

do Empreendimento serão destinadas para tal exercício. 

  Em vista da destinação hoteleira do Empreendimento, os Condôminos deverão contar 

com uma única empresa com especialização reconhecida em serviços de hotelaria, conhecida 

como operadora hoteleira, para gerir os serviços hoteleiros ofertados no Empreendimento. 

(Artigo 50º, da Convenção de Condomínio). 

 As fachadas, a cobertura, as áreas comuns do Empreendimento e as Unidades 

Autônomas Imobiliárias Hoteleiras serão disponibilizadas para a Operadora Hoteleira 

divulgar e promover a arca “Plaza”, sempre de acordo com a legislação aplicável e aos termos 

do contrato a ser firmado para disciplinar essa utilização (Artigo 50º, Parágrafo Terceiro da 

Convenção de Condomínio). 

 São direitos dos Condôminos, de acordo com a Convenção de Condomínio: (i) Dispor 

e gozar, como lhe aprouver, da unidade que lhe pertence dentro do estipulado nesta 

Convenção e no Regimento Interno, desde que não prejudique os direitos dos demais, nem 

comprometa a segurança e solidez do Condomínio ou seu bom nome; (ii) Usar e gozar das 

partes de uso comum, mas de forma a não causar dano, embaraço ou incômodo aos demais 

Condôminos, observado ao direito assegurado a determinadas unidades ou conjunto de 

unidades o uso exclusivo de áreas de uso comum a si atribuídas; (iii) Examinar, a qualquer 

tempo, os livros e arquivos da administração, bem como solicitar informações ou 

esclarecimentos ao Administrador; e, (iv) Comparecer as Assembleias Gerais e nelas discutir 

e votar livremente, estando adimplente com as contribuições condominiais. (Artigo 48 da 

Convenção de Condomínio). 

 São deveres dos Condôminos, de acordo com a Convenção de Condomínio: (i) 

Contribuir para as despesas ordinárias e extraordinárias e efetuar seu pagamento no prazo 

estabelecido na Convenção; (ii) Zelar pela conservação e limpeza das partes de uso comum, 

junto as áreas comuns e privativas, e, o mesmo, exigir dos seus empregados e servidores ou 

prepostos, respeitando o disposto no Artigo 5° e seus parágrafos; (iii) Cumprir e fazer cumprir 
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o Regimento Interno da Convenção; (iv) Permitir o ingresso, em sua unidade, do síndico, de 

seu preposto, ou do Subsíndico, quando for o caso, sempre que se fizer necessário para a 

realização de trabalhos relativos à estrutura geral do Empreendimento, bem como para 

verificar o cumprimento da Convenção, de seu Regimento Interno e para exame das 

instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, a fim de verificar se há desarranjos que estejam 

prejudicando os escoamentos comuns ou causando excessos; (v) Os coproprietários ou 

inquilinos deverão instruir seus empregados ou servidores e deles exigir o fiel cumprimento 

das Obrigações regulamentares de vida do Condomínio, principalmente no que tange as 

Vedações; (vi) O mobiliário existente no hall de circulação do Setor ou Subcondomínio 

Cowork, o mobiliário da área gastronômica (praça de alimentação), inclusive aquele 

localizado na parte fronteira dos restaurantes e café, devem ser mantidos por seus usuários 

sempre limpos, sendo vedado usar essas mesas para promoção de serviços, vendas ou 

qualquer prática de modo que as mesas cadeiras e bancos aparentem ser integrados a 

exploração de quaisquer negócios ou constituírem parte de uso privativo de quaisquer Lojas 

ou de seus Clientes e fornecedores (Artigo 48 da Convenção de Condomínio). 

 É, ainda, proibido a qualquer Condômino: (i) Ferir de qualquer forma a estrutura de 

concreto armado do Empreendimento; (ii) Mudar a forma externa do Empreendimento, 

inclusive através da utilização de toldos externos, com exceção da liberação expressa do 

Síndico; (iii) Decorar ou pintar as paredes externas e esquadrias do Empreendimento; (iv) 

Colocar cartazes ou anúncios nas aberturas externas de suas unidades, exceção feita às lojas 

do Setor ou Subcondomínio Comercial, com exceção de liberação expressa do Síndico; (v) 

Provocar vibrações prejudiciais à estrutura dos prédios; (vi) Ultrapassar a carga elétrica 

prevista para a sua unidade; (vii) Instalar na sua unidade equipamento que provoque, por som 

ou ruído, incômodo ou prejuízo a outros Condôminos ou usar rádios transmissores e 

receptores que causem a interferência nos demais aparelhos eletrônicos existentes no 

Condomínio; (viii) Remover o pó de tapetes e cortinas ou outros pertencentes nas janelas, 

bem como no promover a limpeza de sua unidade de forma prejudicial ao asseio das partes 

comuns; (ix) Estender ou secar roupas, tapetes, toalhas e outros em locais visíveis nas áreas 

comuns do Condomínio; (x) Colocar em peitoris, janelas, áreas internas, varandas e amuradas, 

vasos, enfeites, plantas ou quaisquer outros objetos que possam, a qualquer momento, cair, 

tornando perigosa a passagem pelas áreas externas e de circulação interna; (xi) Utilizar 
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empregados do Condomínio para benefício ou serviços particulares; (xii) Dar ordens aos 

empregados do Condomínio, sem a prévia autorização do síndico, do Subsíndico ou do 

Supervisor; (xiii) Fumar nas dependências de uso comum do Empreendimento; (xiv) Destinar 

a unidade de sua propriedade ou que ocupe utilização diversa da finalidade estabelecida nesta 

Convenção ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade, à higiene e à 

segurança dos demais condôminos (Artigo 48 da Convenção de Condomínio). 

 Cada Condômino concorrerá obrigatoriamente no pagamento das denominadas 

despesas ordinárias de custeio dos serviços comuns, ou seja, despesas de conservação, 

manutenção, limpeza e administração de todas as coisas e serviços comuns, inclusive a 

remuneração do síndico e da administradora, se houver, bem como das despesas 

extraordinárias, reconhecidos os respectivos valores, no primeiro dia útil de cada mês a que 

correspondam (Artigos 33 e 34 da Convenção de Condomínio). 
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REMUNERAÇÃO COM O INVESTIMENTO E DESPESAS 

___________________________________________________________________________ 

 

Remuneração dos Investidores Adquirentes 

A locação de imóveis urbanos encontra-se regulada tanto no Código Civil, como 

também na Lei do Inquilinato. 

 Conforme art. 565 do Código Civil, na locação de coisas, uma das partes se obriga a 

ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante 

certa retribuição. Durante o prazo da locação o locador deverá garantir ao locatário o uso 

pacífico do imóvel (art. 566 do Código Civil e art. 4º da Lei do Inquilinato). 

É obrigação legal (art. 23, I, da Lei do Inquilinato) do inquilino pagar pontualmente o 

aluguel e os encargos da locação.  

Nos termos do art. 51 da Lei do Inquilinato, o locatário terá direito a renovar 

compulsoriamente a locação desde que se trate de locação comercial firmadas por escrito e 

com prazo determinado de pelo menos 5 anos, e cujo ramo de comércio esteja sendo 

explorado pelo inquilino por pelo menos 3 anos. 

 Em que pese o artigo 37 da Lei do Inquilinato prever quatro modalidades de garantia 

que o locador pode exigir da locatária de forma não cumulativa, como afirmado alhures, não 

foi ajustada qualquer garantia para a locação firmada com a Operadora Hoteleira. 

 A remuneração de cada Investidor Adquirente se dará em função do contrato de 

locação, conforme peculiaridades acima expostas, pelo prazo indicado na seção “Exploração 

Hoteleira do Empreendimento”, as fls. 26 deste Prospecto mediante certa retribuição. Assim, 

por se tratar de contrato de locação, o Investidor Adquirente não corre o risco de ter que 

aportar qualquer valor caso a operação hoteleira seja deficitária. 

 De acordo com a cláusula 7.1. do Contrato de Locação, a remuneração de cada 

Investidor Adquirente corresponderá a: (i) uma parcela fixa, correspondente a R$ 5,30 (cinco 
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reais e trinta centavos) mensais por metro quadrado de área privativa da Unidade Autônoma 

Imobiliária Hoteleira; e (ii) uma parcela variável, de acordo com os seguintes critérios: 

 

Faixa Condição Apuração Cálculo do Valor do 
Aluguel Variável 

Faixa 1   Quando MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP for inferior a 30% 

Anual 91% RESULTADO 
LÍQUIDO 

Faixa 2  

   

 

Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP for igual ou maior 

que 30% e inferior a 35% 

Anual 90% RESULTADO 
LÍQUIDO antes de 

computar o aluguel fixo, 
tributos e seguros sobre a 
propriedade, o FUNDO 

DE REPOSIÇÃO 

Faixa 3  

  

 

Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP for igual ou maior 

que 35% e inferior a 40% 

Anual 89% RESULTADO 
LÍQUIDO antes de 

computar o aluguel fixo, 
tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO 

DE REPOSIÇÃO 

Faixa 4  

  

Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 

GOP for igual ou maior 
que 40% e inferior a 45% 

Anual 88% RESULTADO 
LÍQUIDO antes de 

computar o aluguel fixo, 
tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO 

DE REPOSIÇÃO 

Faixa 5  

   

 

Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP for igual ou maior 

que 45% e inferior a 50% 

Anual 87% RESULTADO 
LÍQUIDO antes de 

computar o aluguel fixo, 
tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO 

DE REPOSIÇÃO 

Faixa 6  

 

Quando a MARGEM 
OPERACIONAL OU % 
GOP igual ou maior que 

50% 

Anual 86% RESULTADO 
LÍQUIDO antes de 

computar o aluguel fixo, 
tributos e seguros sobre a 
propriedade e o FUNDO 

DE REPOSIÇÃO 

 

Para apuração da parcela variável, serão adotados os seguintes procedimentos: 
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a) mensalmente a LOCATÁRIA/OPERADORA reterá o percentual de 14% do 

RESULTADO LÍQUIDO antes de computar o aluguel fixo, tributos e seguros sobre a 

propriedade e o FUNDO DE REPOSIÇÃO; 

b) até o 2º (segundo) mês que se seguir a cada exercício, será apurada a 

MARGEM OPERACIONAL OU % GOP do EMPREENDIMENTO para todo o 

exercício anual que se encerrou; 

c) caso a MARGEM OPERACIONAL OU % GOP obtida seja inferior a 50% 

(cinquenta por cento), a LOCATÁRIA/OPERADORA, fará o pagamento do valor 

complementar a que a LOCADORA faz jus pelo exercício anual encerrado, no 3º 

(terceiro) mês do exercício anual em curso, conforme percentuais indicados na tabela 

supra. 

 Segundo cláusula 7.2. do Contrato de Locação, a apuração mensal do Valor do 

Aluguel será efetuado sobre o Resultado Líquido Positivo Acumulado mês a mês, deduzindo-

se os valores já pagos a título de parcela variável e da parcela fixa dos alugueis relativos aos 

meses anteriores dos valores a pagar nos meses seguintes, pagando-se a diferença caso a 

apuração resulte em valore maior ao já pago, havendo uma apuração definitiva anual ao final 

de cada exercício, sendo que se houver saldo negativo, será compensado no exercício 

seguinte. 

 Na hipótese de Resultado Líquido positivo, porém, insuficiente para compensar 

eventual Resultado Líquido negativo acumulado, referente a meses anteriores, reza a cláusula 

7.3. do Contrato de Locação, que não haverá pagamento de qualquer valor a título da parcela 

variável à Operadora Hoteleira, bem como não haverá a composição da Reserva de 

Reposição. 

 De acordo com a cláusula 1.1 do contrato de locação, o Resultado Líquido é apurado 

pela diferença entre a Receita Líquida e as Despesas Operacionais do Empreendimento. 

A Receita Líquida, ainda segundo a cláusula 1.1 Contrato de Locação, é a Receita 

Operacional Total do Empreendimento deduzidos os tributos incidentes sobre a venda e 

serviços – ICMS, ISS, COFINS e PIS, ou outros que venham a ser criados. 
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 A Receita Operacional Total do Empreendimento, por sua vez, é o somatório das 

receitas relativas à hospedagem, telefonia, internet, serviço de lavanderia, locação dos espaços 

comerciais das áreas comuns do setor hoteleiro, serviço de vagas de garagem, receitas 

financeiras, com exceção daquelas que forem geradas pelo pagamento da taxa de pré-

operação pela LOCADORA, da taxa de serviço e room tax, caso venha a ser cobrada dos 

hóspedes (cláusula 1.1 do Contrato de Locação). 

As Despesas Operacionais referem-se aos gastos inerentes à operação do 

Empreendimento Hoteleiro, consideradas a partir do primeiro dia em que o Empreendimento 

Hoteleiro vier a ser aberto ao público, a seguir listadas a seguir, em rol exemplificativo, 

conforme consta da cláusula 1.1 do Contrato de Locação do Contrato de Locação: (a) custos 

das mercadorias, produtos de limpeza e material de escritório consumidos; (b) salários, 

gratificações e remuneração de todo pessoal do Empreendimento, bem como encargos sociais, 

taxas e seguros, e todas as despesas com reclamações trabalhistas, além das provisões para 

férias, 13º salário, gratificações, participações em lucros ou resultados, provisões para 

processos em andamento e eventuais passivos latentes; (c) gastos com energia elétrica, 

comunicações, água, gás e demais gastos dessa natureza; (d) custo das pequenas reparações e 

das manutenções do Empreendimento; (e) prêmios de seguro; (f) despesas de publicidade e 

promoções, feitas diretamente para o Empreendimento; (g) todos os tributos e tarifas 

incidentes, com exceção do Imposto de Renda; (h) provisões para litígios incorridos na 

operação, sendo que, ao final do Contrato de Locação, caso reste saldo, este será devolvido à 

Incorporadora/Investidores Adquirentes; (i) gastos de reposição do Material Operacional, 

conforme Contrato de Locação; (j) uma reserva para contas a receber de devedores duvidosos, 

igual à totalidade das contas a receber, vencidas durante o mês e não pagas até o final do 

mesmo mês; (l) despesas financeiras de qualquer natureza, decorrentes da operação hoteleira; 

(m) despesas com o programa de fidelização de clientes; (n) reembolso das despesas de 

viagem, alimentação, hospedagem e treinamentos para a Predial e Administradora Hotéis 

Plaza S.A.; (o) em geral, todas as despesas inerentes à operação do Empreendimento; (p) 

custo com a marca “Plaza”; (q) honorários com os auditores independentes, os quais deverão 

ser registrados perante a CVM; (r) custos com a manutenção e disponibilização da página na 

internet na qual serão disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, bem como qualquer 
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outro custo incorrido pela Operadora Hoteleira para disponibilização, publicação e veiculação 

das demonstrações financeiras do Empreendimento; e (s) Marketing e Sales. 

O aluguel será pago aos Investidores Adquirentes, mensalmente, até o 15º (décimo 

quinto) dia útil do mês seguinte ao vencido (cláusula 7.1. do Contrato de Locação). 

 O valor do aluguel será dividido entre as unidades autônomas do Empreendimento, de 

acordo com a proporcionalidade da área de cada unidade frente a área total do 

Empreendimento (cláusula 7.5. do Contrato de Locação). 

 Qualquer tolerância dos Investidores Adquirentes quanto ao recebimento do Aluguel 

que lhe for devido, fora dos prazos pactuados, importará em atualização dos valores pelo 

critério de Atualização do Valor do Pagamento, conforme definidos no Contrato de Locação, 

mais encargos moratórios (juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pro rata die bem 

como multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o principal corrigido (cláusula 7.6. do 

Contrato de Locação). 

 Tanto os Investidores Adquirentes quanto a Operadora Hoteleira serão responsáveis 

perante os órgãos de fiscalização pelos valores dos tributos devidos em virtude de suas 

respectivas receitas e atividades. 

Ocorrendo hipóteses de suspensão, cancelamento e desistência da oferta, a Ofertante 

restituirá os valores pagos pelo terceiro investidor em parcela única em até 180 (cento e 

oitenta) dias corridos, contados da data da do evento de suspensão, cancelamento e desistência 

da oferta. 

 Em razão de ser constituída recentemente, a Operadora Hoteleira até o momento não 

possui qualquer movimentação financeira, conforme demonstram suas demonstrações 

financeiras que constituem o Anexo IX deste Prospecto. 

 O contrato de locação não possui previsão de qualquer garantia da Operadora 

Hoteleira para com os titulares das unidades hoteleiras. 

 Nos termos da cláusula 6.1., “s”, do Contrato de Locação, durante a operação do 

Empreendimento a Operadora Hoteleira deverá divulgar as demonstrações financeiras 
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trimestrais e anuais da operação Hoteleira, segundo as regras da Lei das Sociedades 

Anônimas, sendo as trimestrais revisadas e as anuais auditadas por auditores independentes 

registrados perante a CVM. Ainda, nos termos da cláusula 6.1., “t”, do Contrato de Locação a 

Operadora Hoteleira deverá disponibilizar aos locadores as suas próprias demonstrações 

financeiras. 

 

Remuneração da Operadora Hoteleira 

A Remuneração da Operadora Hoteleira refere-se ao valor remanescente ao indicado 

na coluna “Cálculo do Valor do Aluguel Variável” constante das cláusulas 7.1, alínea “b” e 

7.1.1 do Contrato de Locação, bem como na seção “Remuneração dos Investidores 

Adquirentes” as fls. 51 deste Prospecto. Assim, por exemplo, quando o Resultado Líquido for 

maior que 30% e inferior a 35% da Receita Operacional Total do Empreendimento, a 

Operadora Hoteleira deterá para si 10% (dez por cento) do Resultado Líquido. 

 Além da Remuneração acima descrita, a Operadora Hoteleira também reterá a Reserva 

de Reposição, que compõe parte da Despesa Operacional do Empreendimento e, assim, é 

abatida da Receita Líquida Operacional, para fins do cálculo do Resultado Líquido. 

  É importante ressaltar que a remuneração da Operadora Hoteleira está atrelada ao 

Resultado Líquido ou GOP antes do cômputo do aluguel fixo, IPTU e o fundo de reserva do 

Empreendimento, de forma que a Operadora Hoteleira receberá remuneração ainda que o 

Resultado Líquido do Empreendimento seja insuficiente para pagar as referidas despesas. O 

mesmo não ocorre no caso dos Investidores Adquirentes, cujos rendimentos estão vinculados 

exclusivamente ao Resultado Líquido positivo acumulado. Deste modo, se houver Resultado 

Líquido positivo, porém insuficiente para compensar eventual Resultado Líquido negativo 

acumulado, referente a meses anteriores, não haverá pagamento de qualquer valor a título da 

parcela variável aos Investidores Adquirentes (cláusula 7.2 e 7.3). Para mais informações 

sobre a remuneração dos Investidores Adquirentes, o Investidor Adquirente deve consultar a 

seção “Remuneração dos Investidores Adquirentes” às fls. 51 deste Prospecto. 



Prospecto Plaza Hotel & Boulevard Convention Vale Dos Vinhedos 
 

57 
 
 
 

 Além da remuneração devida à Operadora Hoteleira, competirá aos Investidores 

Adquirentes o pagamento da Taxa de Adesão paga ao Grupo Plaza em razão da exploração da 

marca “Plaza”, tendo em vista se tratar de Despesa Operacional do Empreendimento. 

 

Remuneração do Grupo Plaza 

A remuneração mensal devida pela Operadora Hoteleira ao Grupo Plaza para a 

operação do Empreendimento com a marca “Plaza”, em decorrência do Contrato da Marca, é 

totalizada pela somatória de: (i) Taxa de royalties - 1,8% (um inteiro e oito décimos por 

cento) da Receita Operacional Total do Empreendimento, (ii) Taxa de marketing - 1,5% (um 

inteiro e cinco décimos por cento) da Receita Bruta de Hospedagem, livres de tributos, quais 

sejam, PIS, COFINS e/ou ISS; e (iii) Serviços de Distribuição e Reservas - 3% (três por 

cento) do total de receitas de hospedagem geradas pelo uso de sistema de distribuição e 

reservas, excluídas as reservas de balcão e OTA – On Line Travel Agencies. 

 

Despesas do Empreendimento 

Conforme informações constantes do Compromisso de Venda e Compra, além do 

pagamento do Preço por Unidade, correrão por conta dos Investidores Adquirentes as taxas 

devidas à Operadora Hoteleira até o início da Fase Operacional, conforme indicado neste 

Prospecto às fls. 27, na Seção Custos dos Adquirentes com a aquisição das Unidades 

Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento. 

 Os Investidores arcarão com as Despesas Operacionais referem-se aos gastos inerentes 

à operação do Empreendimento Hoteleiro, consideradas a partir do primeiro dia em que o 

Empreendimento Hoteleiro vier a ser aberto ao público, a seguir listadas a seguir, em rol 

exemplificativo, conforme consta do Contrato de Locação: (a) custos das mercadorias, 

produtos de limpeza e material de escritório consumidos; (b) salários, gratificações e 

remuneração de todo pessoal do Empreendimento, bem como encargos sociais, taxas e 

seguros, e todas as despesas com reclamações trabalhistas, além das provisões para férias, 13º 

salário, gratificações, participações em lucros ou resultados, provisões para processos em 
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andamento e eventuais passivos latentes; (c) gastos com energia elétrica, comunicações, água, 

gás e demais gastos dessa natureza; (d) custo das pequenas reparações e das manutenções do 

Empreendimento; (e) prêmios de seguro; (f) despesas de publicidade e promoções, feitas 

diretamente para o Empreendimento; (g) todos os tributos e tarifas incidentes, com exceção 

do Imposto de Renda; (h) provisões para litígios incorridos na operação, sendo que, ao final 

do Contrato de Locação, caso reste saldo, este será devolvido à Incorporadora/Investidores 

Adquirentes; (i) gastos de reposição do Material Operacional, conforme Contrato de Locação; 

(j) uma reserva para contas a receber de devedores duvidosos, igual à totalidade das contas a 

receber, vencidas durante o mês e não pagas até o final do mesmo mês; (l) despesas 

financeiras de qualquer natureza, decorrentes da operação hoteleira; (m) despesas com o 

programa de fidelização de clientes; (n) reembolso das despesas de viagem, alimentação, 

hospedagem e treinamentos para a Predial e Administradora Hotéis Plaza S.A.; (o) em geral, 

todas as despesas inerentes à operação do Empreendimento; (p) custo com a marca “Plaza”; 

(q) honorários com os auditores independentes, os quais deverão ser registrados perante a 

CVM; (r) custos com a manutenção e disponibilização da página na internet na qual serão 

disponibilizadas as Demonstrações Financeiras, bem como qualquer outro custo incorrido 

pela Operadora Hoteleira para disponibilização, publicação e veiculação das demonstrações 

financeiras do Empreendimento (cláusula 1.1 do Contrato de Locação); e (s) Marketing e 

Sales. 

Os Investidores Adquirentes deverão arcar com as seguintes despesas não operacionais 

descritas no Contrato de Locação, cujo pagamento se dará mediante desconto do valor do 

aluguel devido pela Operadora Hoteleira aos Investidores Adquirentes: (a) IPTU; e (b) Fundo 

de Reposição, descontada mensalmente do valor do aluguel devido pela Operadora Hoteleira 

a partir do primeiro mês de operação do Empreendimento (Cláusulas 7.1. e 7.1.1. do Contrato 

de Locação). 

 Cada Investidor Adquirente, de acordo com a legislação tributária vigente, deverá 

arcar, se for o caso, com o Imposto de Renda e outros tributos que incidam ou venham a 

incidir sobre seus respectivos lucros e sobre o capital. 

 Ademais, também correm por conta do Investidor Adquirente o pagamento das 

despesas originárias do Compromisso de Venda e Compra, tais como tributos (em especial o 
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ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), emolumentos de cartórios, registros, 

averbações, autenticações de certidões forenses e documentos em nome da Incorporadora, 

relativos ao Imóvel e certidões fiscais, pagamento ao agente financeiro de taxa de abertura de 

crédito (deságio) sobre o valor que eventualmente lhe for financiado, seguros exigidos pelo 

agente financeiro, taxa de interveniente quitante e outros, bem como, quando da instituição e 

especificação do condomínio, das respectivas contribuições para despesas comuns e 

extraordinárias, tal como consta na minuta da Convenção de Condomínio. 

Para proprietários de Partes Ideais os custos acima incorrerão na proporcionalidade de 

sua fração escriturada. 
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DATA DE INÍCIO E DE ENCERRAMENTO DA OFERTA 
___________________________________________________________________________ 

 

O lançamento do Empreendimento está previsto para ocorrer até 19 de setembro de 

2019, e será devidamente comunicado a CVM nos termos da declaração cujo modelo constitui 

o Anexo VII deste Prospecto. 

 O prazo de duração esperado é de 36 (trinta e seis) meses contados do início da oferta, 

podendo ser prorrogada por igual período mediante prévia comunicação a CVM. 

 Ao final da oferta, o seu encerramento será comunicado nos termos da declaração cujo 

modelo constitui o Anexo VIII deste Prospecto. 
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PRÁTICAS ADOTADAS PARA CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DA ATUAÇÃO 
DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

___________________________________________________________________________ 

 

Descrição das Práticas 

a) Exclusividade de comercialização para as empresas autorizadas; 

b) Informar a imobiliária da data do anúncio de início de distribuição de CIC; 

c) Disponibilizar material publicitário para a imobiliária, na forma de 800 

(oitocentas) unidades de folder e hotsite informativo; 

d) Manter no ar o hotsite do “Boulevard Convention – Vale dos Vinhedos” até o 

encerramento da OFERTA PÚBLICA; 

e) Manter no ar o hotsite da Incorporadora; 

f) Informar e atualizar a corretora sobre alterações no CIC; 

g) Disponibilizar treinamento das equipes de vendas; 

h) Constar como obrigações da imobiliária: 

 

• Treinar sua equipe de associados; 

• Ofertar e garantir que seus associados ofertem as unidades autônomas hoteleiras; 

• Observar estritamente as informações constantes no CIC da OFERTA PÚBLICA; 

• Fornecer cópia atualizada do prospecto resumido e do estudo de viabilidade 

econômica e financeira do empreendimento e demais documentos que compõem o CIC 

aos seus corretores associados; 
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• Deixar claro aos seus corretores associados que os mesmos não podem publicar 

material ou ofertar publicamente as unidades autônomas hoteleiras em nome próprio ou 

de entidade jurídica diferente da imobiliária; 

• Quando da venda da unidade autônoma hoteleira enviar a Incorporadora formulário de 

pedido contendo a qualificação do investidor adquirente, a discriminação das unidades 

adquiridas e a forma de pagamento, além das cópias do documento de identificação e 

comprovante de endereço do adquirente; 

• Na hipótese dela imobiliária tomar conhecimento que tenha sido descumprida ou caso 

haja indícios de descumprimento, por parte de qualquer corretor associado, de alguma 

norma de conduta no âmbito da OFERTA PÚBLICA, em especial a utilização incorreta 

do material publicitário elaborado para os fins da Oferta, afastar o referido corretor do 

grupo de responsáveis pela comercialização dos CIC; 

• não publicar material publicitário sem o consentimento por escrito da Incorporadora. 

 

Lista de Sociedades Corretoras e/ou Corretores Individuais Autorizados 

• IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA, CRECI 217-J, sociedade 

com sede no município de Bento Gonçalves – RS na Rua Cândido Costa, 65, sala 210, 

Bairro Centro, CEP 95700-128 inscrita no CNPJ 87.846.333/0001-14, 

• Victor Giacomello Junior, CRECI-48.251-F, inscrito no CPF/MF sob nº 970.667.610-

49, residente e domiciliado no município de Bento Gonçalves/RS, com escritório na 

Rua José Giordani, nº 980, sala 102, CEP 95700-830, 

• A7 SOLUÇÕES COMERCIAIS E IMOBILIÁRIAS EIRELI, CRECI 25518-J, com 

sede à Rua Anita Garibaldi, 1143 sala 1110 Bairro Mont Serrat - Porto Alegre/RS, 

inscrita no CNPJ Nº 35.159.925/0001-64, 

• A.J. CANDIDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CRECI 24699-J, situada à Av. 

Panamericana, 700, Bairro Jardim Lindóia - Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ Nº 

26.627.336/0001-72. 
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FATORES DE RISCO 
___________________________________________________________________________ 

 

Os fatores de risco a seguir mencionados (“Fatores de Risco”) devem ser considerados 

pelos potenciais Investidores Adquirentes antes de ser tomada qualquer decisão de investir no 

Empreendimento mediante a aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias 

Hoteleiras vinculadas aos CIC. 

 O valor de mercado das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e o retorno 

financeiro do Empreendimento podem, a qualquer momento, ser afetados por tais Fatores de 

Risco, os quais, portanto, devem ser analisados e avaliados por potenciais Investidores 

Adquirentes. 

 Os Fatores de Risco a seguir expostos são os que a Incorporadora conhece e que, em 

seu entendimento, podem vir a afetar o Empreendimento. Eventuais riscos ou incertezas 

adicionais, atualmente desconhecidos pela Incorporadora ou que estas considerem atualmente 

irrelevantes, também podem vir a impactar o Empreendimento, e deverão ser considerados 

pelos potenciais Investidores Adquirentes. 

 

1) Não há garantia de que o retorno financeiro atenderá às projeções inicialmente 

realizadas 

 O retorno financeiro do Empreendimento depende de inúmeros fatores, como a 

demanda por hospedagem na região e, mais especificamente, no hotel, a capacidade de 

praticar as tarifas de hospedagem pretendidas pela Operadora Hoteleira, o controle dos custos 

de manutenção e despesas do hotel de forma geral, e outros fatores, inclusive alguns alheios à 

vontade da Incorporadora ou da Operadora Hoteleira, como a conjuntura econômica do País. 

Alterações de quaisquer desses fatores podem impactar no Empreendimento e prejudicar os 

seus resultados operacionais. Desta forma, não há garantia de que o retorno financeiro do 

investimento atenderá às projeções inicialmente feitas, inclusive as constantes do Estudo de 

Viabilidade do Empreendimento disponibilizado aos Investidores Adquirentes. 
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 Embora o mercado hoteleiro brasileiro venha se expandindo ao longo dos últimos 

anos, não é possível garantir que essa tendência de crescimento continuará a existir. 

 Portanto, a rentabilidade da operação hoteleira poderá sofrer oscilação relevante em 

caso de vacância de seus apartamentos, sendo que a baixa utilização das Unidades Autônomas 

Imobiliárias Hoteleiras que integram o Empreendimento, com a consequente ausência de 

receitas de hospedagem, poderá acarretar, inclusive, resultados negativos, com o impacto 

direto sobre a remuneração dos Investidores Adquirentes. 

 Em caso de Resultado Líquido negativo, os Investidores Adquirentes não receberão 

Aluguel. Para mais informações sobre a remuneração dos Investidores, o Investidor 

Adquirente deve consultar a seção “Remuneração dos Investidores Adquirentes” deste 

Prospecto as fls. 51. 

 

2) O Empreendimento será administrado por terceiros e eventuais deficiências 

nessa administração poderão afetar os resultados do Empreendimento 

O Empreendimento será administrado pela Operadora Hoteleira, empresa 

especializada na administração de hotéis, empresa recém-constituída e sem experiências 

pretéritas. Embora os Investidores Adquirentes possam se valer de ferramentas contratuais e 

legais que lhes permitam fiscalizá-la ou exigir o cumprimento de suas obrigações, não é 

possível assegurar que ela prestará seus serviços de modo plenamente satisfatório. Eventuais 

deficiências na oferta desses serviços, assim como a depreciação do Empreendimento, em 

função da não realização das melhorias, reformas e atualizações necessárias, ou riscos de 

imagem, relacionados à desvalorização da marca do hotel poderão impactar na operação e 

prejudicar os resultados do Empreendimento e, consequentemente, impactar negativamente a 

remuneração dos Investidores Adquirentes. 

 

3) A operação hoteleira do Empreendimento pode apresentar prejuízos ou fluxos de 

caixa negativos por um período indeterminado 
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 Para o exercício de suas atividades, a Operadora Hoteleira necessita de capital de giro. 

Caso a operação hoteleira tenha resultados negativos, e não havendo saldo de caixa, a 

Operadora Hoteleira poderá ser instada a realizar aportes de capital que visem cobrir Despesas 

Operacionais ou outros encargos do Empreendimento que não sejam de responsabilidade da 

Operadora Hoteleira. Nesse caso, a Operadora Hoteleira se tornará credora do 

Empreendimento, devendo ser ressarcida dos valores aportados, os quais serão abatidos do 

Resultado Líquido ou dos aluguéis seguintes, conforme o caso. Assim, caso sejam auferidos 

resultados negativos na forma descrita acima, a remuneração dos Investidores Adquirentes 

será impactada negativamente, devendo ser reduzida até a quitação do saldo devedor. 

 Adicionalmente, durante o prazo estabelecido no Contrato de Locação, e exceto nos 

casos de inadimplemento ou destruição total do Empreendimento, o locador (assim entendido 

como a Incorporadora, enquanto ainda houver Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 

disponíveis para venda, e os Investidores Adquirentes em conjunto) não poderá rescindir 

antecipadamente o Contrato de Locação, sob pena de arcar com as penalidades detalhadas na 

seção “Contrato de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças” deste Prospecto, as fls. 40. 

 

4) Há risco de condenações em dinheiro em valor significativo em processos 

judiciais ou administrativos decorrentes da construção do Empreendimento e da 

exploração de sua atividade hoteleira 

Eventuais processos judiciais e administrativos envolvendo reivindicações monetárias 

significativas, inclusive processos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários, ambientais, 

ações civis públicas, ações populares, e outros, movidos contra a Operadora Hoteleira, ou da 

exploração da atividade hoteleira pela Operadora Hoteleira, poderão ter um considerável 

efeito negativo sobre o resultado financeiro do Empreendimento, inclusive decorrentes da 

construção do Empreendimento pela Incorporadora, ainda que de responsabilidade desta, com 

o consequentemente, impacto, nesse caso, sobre a remuneração dos Investidores Adquirentes. 
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5) O surgimento de novos concorrentes e/ou o fortalecimento dos concorrentes já 

existentes pode alterar a dinâmica do mercado 

 Não obstante a atratividade do contexto mercadológico, importante destacar que o 

crescimento no número de concorrentes poderá levar a uma maior oferta de quartos, por vezes 

acompanhada de diminuição das margens de lucro (especialmente em razão da segmentação 

do mercado hoteleiro de Arujá e região). A profissionalização e a consolidação do setor 

podem resultar em competidores cada vez mais estruturados e com um poder de negociação 

crescente junto a clientes e fornecedores, o que pode levar o Empreendimento a ter que 

diminuir preços de diárias, aumentar os seus gastos com divulgações das marcas que opera e 

aumentar programas de promoção. Se a Operadora Hoteleira não for capaz de responder 

eficazmente a essa competição crescente, a ocupação do Empreendimento e o preço cobrado 

pelas diárias podem diminuir, afetando adversamente seus resultados financeiro e operacional. 

Além disso, o setor imobiliário hoteleiro brasileiro é altamente fragmentado, não existindo 

barreiras de entrada que restrinjam o ingresso de novos concorrentes neste mercado. 

 

6) Poderá haver atrasos ou imprevistos na execução das obras do Empreendimento 

Poderá haver atrasos ou imprevistos durante a construção do Empreendimento, em 

razão de diversos fatores, inclusive de força maior, como fenômenos naturais ou atrasos na 

renovação de licenças administrativas. Caso isso ocorra, sem prejuízo de disposições 

contratuais compensatórias, haverá atraso no início das atividades hoteleiras no 

Empreendimento, postergando, da mesma forma, o recebimento da remuneração por parte dos 

Investidores Adquirentes. 

 

7) Poderá haver inadimplemento da Incorporadora na entrega do Empreendimento 

Poderá haver inadimplemento da Incorporadora quanto à conclusão das obras e 

entrega do Empreendimento, de modo que os Investidores Adquirentes poderão ter que se 

organizar para aportar recursos para conclusão das obras. 
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8) Poderá haver inadimplemento da Incorporadora no contrato de financiamento 

da construção do Empreendimento 

A construção do Empreendimento será realizada em parte por meio de recursos 

próprios e em parte com recursos a serem tomados de um dos agentes do Sistema de 

Financiamento Imobiliário, de modo que o terreno onde será construído o Empreendimento, 

bem como acessões e benfeitorias que nele serão erigidas, na oportunidade própria, serão 

entregues em hipoteca de primeiro grau, alienação fiduciária ou qualquer outra garantia real 

para assegurar o financiamento a ser tomado em montante não superior ao orçamento da obra. 

Dentre os bens a serem ofertados em garantia hipotecária, portanto, inclui-se a fração ideal do 

terreno vinculada à Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira. O inadimplemento por parte da 

Incorporadora em quitar as parcelas do financiamento contratado poderá ensejar a excussão 

da garantia real pela instituição financeira credora, o que poderá prejudicar a aquisição da 

Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira pelo Investidor Adquirente. 

 

9) A operação hoteleira demanda a obtenção de licenças e eventuais mudanças na 

regulação aplicável podem influenciar os resultados do Empreendimento 

As atividades dos setores imobiliário e hoteleiro demandam a obtenção de diversas 

licenças. A Operadora Hoteleira se empenhará em manter a observância das leis, 

regulamentos e demais atos normativos pertinentes, mas, caso isso não seja possível, estará 

sujeita à aplicação de sanções previstas em tais atos normativos, o que pode afetar 

negativamente o Empreendimento. Adicionalmente, não é possível garantir: (i) que novas 

normas não serão aprovadas ou, se aprovadas, não serão aplicáveis ao Empreendimento; ou 

(ii) que não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e regulamentos 

existentes. A ocorrência de qualquer dos referidos eventos poderá exigir que o 

Empreendimento utilize fundos adicionais para cumprir as exigências decorrentes de 

interpretações ou de novas normas, tornando a sua operação mais custosa. Todos esses fatores 

podem afetar os custos do Empreendimento e limitar o seu retorno financeiro, impactando 

negativamente na remuneração dos Investidores Adquirentes. 
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10) O valor de mercado dos imóveis no Brasil ou na região do Empreendimento pode 

sofrer redução, o que levará a uma consequente desvalorização do Empreendimento e 

das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras 

O valor de mercado dos imóveis no Brasil, de forma geral, ou especificamente na 

região do Empreendimento pode, em razão de circunstâncias variadas, oscilar. Caso ocorra 

uma desvalorização imobiliária, o valor de mercado do Imóvel em que será realizado o 

Empreendimento também poderá ser impactado, afetando-se o valor de mercado das 

Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e do Empreendimento como um todo. 

 

11) O Empreendimento poderá não dispor de seguro para se proteger contra perdas 

substanciais, o que pode afetar adversamente os seus resultados 

A Operadora Hoteleira deverá, ao início da Fase Operacional, contratar seguro de 

responsabilidade civil contra danos aos bens de terceiros e danos causados a pessoas na fase 

operacional do Empreendimento. A Operadora Hoteleira também será responsável por 

contratar seguro contra incêndio e explosão no montante global igual a 100% do valor 

necessário para a reconstrução do Empreendimento e a reposição de todos os seus 

equipamentos e materiais operacionais, além de furto e roubo de bens próprios e dos 

pertencentes a terceiros. Os custos dos seguros contratados pela Operadora Hoteleira serão 

considerados Despesas Operacionais do Empreendimento, nos termos do Contrato de 

Locação. 

 A Operadora Hoteleira não pode garantir que suas coberturas estarão sempre 

disponíveis ou serão sempre suficientes para cobrir eventuais danos decorrentes de tais 

sinistros e nem podem garantir que, quando do vencimento de suas atuais apólices de seguro, 

conseguirão renová-las em termos suficientes e favoráveis. Adicionalmente, existem 

determinados riscos que não são cobertos por suas apólices, tais como, guerra, caso fortuito, 

força maior ou a interrupção de certas atividades. Ressalta-se que sinistros não cobertos pelas 

apólices da Incorporadora ou da Operadora Hoteleira, ou a impossibilidade de renovação de 
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apólices de seguro, podem afetar adversamente os negócios ou a condição financeira do 

Empreendimento. 

 

12) Os Investidores Adquirentes poderão ter dificuldades em substituir a Operadora 

Hoteleira nas atividades de hotelaria a serem desenvolvidas no Empreendimento 

São motivos para a rescisão antecipada do Contrato de Locação: (i) destruição total do 

Empreendimento; ou (ii) a violação ou descumprimento de qualquer uma das cláusulas do 

Contrato de Locação por qualquer parte. 

Caso o Contrato de Locação seja rescindido antecipadamente por quaisquer dos 

motivos acima previstos, os Investidores Adquirentes poderão ter dificuldades em substituir 

imediatamente a Operadora Hoteleira por outra locatária ou prestadora de serviços de 

hotelaria para operar o Empreendimento, sendo que durante o período em que o 

Empreendimento permanecer vazio os Investidores Adquirentes não farão jus ao recebimento 

de qualquer remuneração, podendo, inclusive, ser chamados, na qualidade de Condôminos, a 

aportar recursos adicionais no Empreendimento para cobrir determinados custos de 

manutenção, impostos e encargos do Empreendimento. 

 

13) O Contrato de Locação poderá ser rescindido unilateralmente por culpa da 

Incorporadora e/ou de um ou mais Investidores Adquirentes 

O Contrato de Locação foi firmado tendo como partes a Operadora Hoteleira, na 

qualidade de locatária, e a Incorporadora, na qualidade de locadora, sendo que a 

Incorporadora passará a ser sucedidas pelos Investidores Adquirentes no Contrato de Locação 

à medida em que estes adquirirem as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, 

assumindo assim os Investidores Adquirentes, por consequência, todas as obrigações 

assumidas pela Incorporadora no Contrato de Locação. 

O Contrato de Locação pode ser rescindido por qualquer das partes, por justa causa, 

em caso de destruição total do Empreendimento, ou ainda no caso de violação ou 
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descumprimento de qualquer uma das cláusulas do Contrato de Locação pela outra parte. 

Deste modo, a destruição total do Empreendimento, ou ainda a violação ou descumprimento 

de qualquer uma das cláusulas do Contrato de Locação pela Incorporadora ou por um 

Investidor Adquirente poderá fazer com que a Operadora Hoteleira exerça o seu direito de 

rescindir o Contrato de Locação antecipadamente, sujeitando a Incorporadora ou o(s) 

Investidor(es) Adquirente(s) que deu(deram) causa à rescisão ao pagamento da multa 

aplicável, na forma prevista no referido Contrato de Locação e na Seção “Contrato de 

Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças” do capítulo “Contratos de Investimento Coletivo 

no Empreendimento” deste Prospecto, as fls. 40. 

Adicionalmente, caso o Contrato de Locação seja rescindido antecipadamente por 

quaisquer dos motivos acima previstos, os Investidores Adquirentes poderão ter dificuldades 

em substituir imediatamente a Operadora Hoteleira por outra locatária ou prestadora de 

serviços de hotelaria para operar o Empreendimento, sendo que durante o período em que o 

Empreendimento permanecer vazio os Investidores Adquirentes não farão jus ao recebimento 

de qualquer remuneração, podendo, inclusive, ser chamados, na qualidade de Condôminos, a 

aportar recursos adicionais no Empreendimento, para cobrir determinados custos de 

manutenção, impostos e encargos do Empreendimento. 

 

14) A rescisão do Contrato da Marca entre a Operadora Hoteleira e o Grupo Plaza 

pode vir a impedir que o Empreendimento seja explorado sob a marca “Plaza” 

 Em caso de rescisão do Contrato da Marca celebrado entre a Operadora Hoteleira e o 

Grupo Plaza, os Investidores Adquirentes poderão se candidatar à condição de franqueada 

junto ao Grupo Plaza, para que possam continuar a explorar o Empreendimento sob a marca 

“Plaza”. No entanto, nesse caso, não há garantia de que os Investidores Adquirentes (ou, 

eventualmente, uma nova operadora hoteleira) terão o direito de utilizar a referida marca. 

 

 15) A não contratação de mandatária pode vir a tornar dispersa a representação dos 

interesses dos Investidores Adquirentes junto à Operadora Hoteleira 
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A mandatária, contratada em algumas operações de condo-hotel, tem por escopo a 

representação dos investidores perante a operadora hoteleira, o acompanhamento do 

desempenho e da participação do Empreendimento no mercado, podendo fazer parte do seu 

escopo de atuação, conforme o contratado, outras funções como a avaliação da estrutura de 

custos do Empreendimento, a sugestão de revisão dos orçamentos, a elaboração de ações 

promocionais e comercias, a vistoria do hotel e de seus sistemas operacionais, revisão da 

distribuição dos resultados e a comunicação das informações na forma e periodicidade 

adequadas. Não obstante tenha a Operadora Hoteleira a obrigação de apresentar mensalmente 

as demonstrações financeiras e operacionais aos investidores, e embora a contratação da 

mandatária não seja obrigatória e nem crucial para o sucesso da operação, a mandatária assiste 

os investidores na medida em que concentra as informações e as demandas destes, sendo que 

a inexistência da figura da mandatária pode fazer com que os interesses dos Investidores 

Adquirentes não sejam adequadamente direcionados à Operadora Hoteleira. 

 

16) Conflito de interesse relacionado à remuneração da Operadora Hoteleira 

A Remuneração da Operadora Hoteleira está vinculada ao Resultado Líquido do 

Empreendimento, antes de computar aluguel fixo, o IPTU e a Reserva de Reposição. É 

importante ressaltar que a remuneração da Operadora Hoteleira está atrelada ao Resultado 

Líquido antes do cômputo do aluguel fixo, IPTU e o fundo de reserva do Empreendimento, de 

forma que a Operadora Hoteleira receberá remuneração ainda que o Resultado Líquido do 

Empreendimento seja insuficiente para pagar as referidas despesas. O mesmo não ocorre no 

caso dos Investidores Adquirentes, cujos rendimentos estão vinculados exclusivamente ao 

Resultado Líquido positivo acumulado. Deste modo, se houver Resultado Líquido positivo, 

porém insuficiente para compensar eventual Resultado Líquido negativo acumulado, referente 

a meses anteriores, não haverá pagamento de qualquer valor a título da parcela variável aos 

Investidores Adquirentes. 

 

17) Existe a possibilidade de existir passivos ambientais não conhecidos pela 

ofertante ou advindos do processo de construção do Empreendimento 
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É possível que, conforme a construção do Empreendimento avance, ou ainda por 

motivos de força maior, surjam passivos ambientais não previstos neste momento, que 

possam afetar negativamente o Empreendimento. Dessa forma, passivos ambientais ocultos 

podem vir a alterar substancialmente o fluxo de retorno previsto no Estudo de Viabilidade e 

diminuir a taxa de retorno esperada pelos Investidores Adquirentes. 

 

18) Existe a possibilidade da ofertante ou da atual coproprietária do 

empreendimento exercer influência nas assembleias de condôminos caso mantenha em 

sua propriedade unidades autônomas do Empreendimento 

As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras serão ofertadas a terceiros, de modo 

que as Ofertantes, ou qualquer parte a elas relacionadas, não pretendem adquirir as unidades 

disponibilizadas. Todavia, dependendo da demanda do mercado, é possível que, até o início 

da operação hoteleira, algumas Unidades Autônomas Imobiliárias não tenham sido alienadas 

e, portanto, permanecerão em propriedade da Incorporadora. Caso isto ocorra, e a depender do 

número de unidades em estoque, a Incorporadora poderá exercer influência, ou preponderar, 

em eventual assembleia de condôminos realizada no período. 

Igualmente deixarão de integrar a Oferta Pública objeto deste prospecto demais 61 

unidades, 15 pertencem a coproprietária do terreno do Empreendimento, TERRA DO OURO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e 46 pertencem a Ofertante. Por esta razão 

a coproprietária do empreendimento TERRA DO OURO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, também poderá ter a mesma influência caso não aliene as unidades 

que corresponderão a sua parte no terreno do Empreendimento, assim como as unidades que 

não serão ofertadas pela Ofertantes também poderão lhe acarretar uma influência nas decisões 

assembleares. 

 

19) Não há previsão de qualquer garantia no contrato de locação firmado com a 

Operadora Hoteleira 
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O Contrato de Locação firmado com a Operadora Hoteleira não prevê qualquer 

garantia desta a favor dos titulares das Unidades Hoteleiras a ela locadas, pelas obrigações por 

ela assumidas. 

Desta forma, caso ocorra o inadimplemento pela Operadora Hoteleira das obrigações 

por ela assumidas no Contrato de Locação sem purgação de sua mora, os titulares das 

Unidades Hoteleiras, deverão acionar judicialmente apenas a Operadora Hoteleira, podendo 

haver dificuldades no recebimento das quantias a eles devidas. 
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DIFERENÇAS ENTRE OS DIREITOS E DEVERES ENTRE INVESTIDORES 
ADQUIRENTES DAS PARTES IDEAIS DE UNIDADES AUTÔNOMAS E 

INVESTIDORES ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTÔNOMAS 
 
_________________________________________________________________________ 
 

O Investidor Adquirente que for titular de Parte Ideal de Unidade Autônoma Hoteleira 

estará em condomínio civil com os titulares (proprietários) das demais partes ideais da mesma 

unidade autônoma hoteleira. O condomínio civil, também denominado de condomínio pro 

indiviso, é regrado nos termos estabelecidos em lei, incluindo as disposições dos artigos 1.314 

e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

Em decorrência de estar em condomínio civil, o Investidor Adquirente de Parte Ideal 

de Unidade Autônoma poderá estar sujeito a situações diferentes, algumas podendo 

caracterizar risco adicional, daquelas que o Investidor Adquirente de uma Unidade Autônoma 

inteira está exposto. A seguir, destacam-se estas diferenças em relação a direitos e deveres: 

 

Direitos 

Em acordo com a seção “Remuneração dos Investidores Adquirentes” - pág. 51 - deste 

Prospecto, a remuneração de cada Investidor Adquirente corresponderá à sua cota parte nos 

locatícios distribuídos mensalmente, conforme Cláusulas 7ª do Contrato de Locação de Bens 

Imóveis e Outras Avenças – Condomínio Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, ou seja, parcela 

fixa conforme subitem “a)” do item 7.1 do referido contrato, e em havendo Resultado Líquido 

positivo, estes também serão distribuídos na forma de locatícios conforme  tabela de 

distribuição do subitem “b” do item 7.1 do referido contrato, sempre proporcional à cota parte 

de cada Investidor Adquirente de unidade autônoma. A cota parte corresponderá à área 

privativa de cada Unidade Hoteleira titulada pelo Investidor Adquirente. 

Tanto o Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma quanto o 

Investidor Adquirente de Unidade Autônoma inteira pode alienar e também gravar a parte 

ideal que for titular (dando-a, por exemplo, em hipoteca), conforme previsto no Código Civil 

(artigo 1.314). 
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Porém, em caso da venda (alienação), o Investidor Adquirente de Parte Ideal de 

Unidade Autônoma deverá observar a legislação vigente quanto ao direito de preferência, 

incluindo o disposto no artigo 504 do Código Civil enquanto vigente e aplicável a esta 

situação. O direito de preferência deverá ser respeitado, ao ofertar ao(s) condômino(s) que 

detiver(em) parte ideal na mesma unidade a sua parte ideal pretendida alienar antes de vendê-

la a terceiro estranho, de modo a possibilitar que aquele(s), em tendo interesse, adquira(m) 

pelo mesmo valor e nas mesmas condições que seria adquirida a parte ideal pelo terceiro 

estranho. 

Já o Investidor Adquirente de Unidade Autônoma inteira, não precisará observar 

direito de preferência e portanto, poderá efetuar a venda sem observância do acima referido, 

pois não há exigência na lei neste sentido. 

Ainda, há que se referir que na matrícula de Unidade Autônoma que pertença a um 

único Investidor Adquirente, constará somente ele como titular do domínio de dita unidade 

autônoma. 

Já em relação à Unidade Autônoma que tenha sido adquirida por mais de um 

Investidor Adquirente (por ter cada um adquirido Parte Ideal de Unidade Autônoma), serão 

registradas na matrícula de tal Unidade Autônoma, recebendo números de registros distintos, 

as Partes Ideais de propriedade de cada um dos Investidores Adquirentes, e, assim serão 

feitos, na mesma matrícula, tantos registros quantos forem os proprietários de partes ideais da 

mesma unidade autônoma, formando-se um condomínio civil de todos os titulares das Partes 

Ideais de dita Unidade Autônoma. Conforme previsto no Compromisso de Venda e Compra, 

na sua cláusula 69 e 97, aplicável tanto para o caso de aquisição de Unidade Autônoma 

Hoteleira como no caso de aquisição de Parte Ideal desta, tais registros são feitos por ocasião 

da outorga da escritura pública de compra e venda, e transferência da propriedade dos bens 

imóveis (o que ocorre perante o Registro de Imóveis). Tal cláusula prevê, ainda, que correrão 

por conta do Investidor Adquirente todas as despesas relativas ao registro da transferência da 

propriedade para si (não havendo distinção de se Unidade ou de Parte Ideal desta), sendo elas 

despesas de tabelionato, registro de imóveis e imposto de transmissão de bens imóveis. Em 

caso de futura venda de uma Parte Ideal, os procedimentos de transmissão de propriedade são 
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os mesmos aqui referidos, bem como os registros relativos, que ocorrem nas matrículas, ou 

seja, perante o Registro de Imóveis. 

 

Deveres 

Quanto aos deveres, seguem algumas considerações a respeito dos pagamentos 

atrelados à posição de Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma, em 

decorrência das previsões legais atreladas ao condomínio civil, e que, portanto, não são 

aplicáveis ao Investidor Adquirente de Unidade Autônoma inteira. 

Em relação às despesas de conservação da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, o 

Código Civil é expresso no sentido de que, no condomínio civil, cada condômino responde 

por sua quota parte. Nesse sentido, o artigo 1.315 do Código Civil dispõe: “O condômino é 

obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão 

da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.” 

Aquele condômino que quiser se eximir do pagamento das despesas e dívidas, poderá 

fazê-lo, renunciando a sua Parte Ideal, conforme previsto no artigo 1.316 do Código Civil. Os 

demais condôminos na Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira poderão, em tendo interesse, 

assumir as despesas e dívidas do faltoso, adquirindo a parte ideal daquele que a renunciou, na 

proporção dos pagamentos que foram feitos por cada um deles; mas, se não há condômino 

que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida, conforme previsto nos parágrafos 1º e 

2º do Código Civil. 

Em relação às dívidas contraídas por todos os condôminos de uma mesma Unidade 

Autônoma, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular a 

solidariedade entre eles, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente à Parte Ideal 

de Unidade Autônoma que detiver, nos termos do artigo 1.317 do Código Civil. 

As despesas que decorrerem da Unidade Autônoma em si, como IPTU e Taxas 

Condominiais, recaem sobre todos os proprietários da mesma Unidade Autônoma, 

solidariamente, consoante interpretação do artigo 124 do Código Tributário Nacional; assim, 

no caso do condomínio civil, o Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma 
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pode ser acionado pela Fazenda Municipal e/ou Condomínio, conforme for o caso, para pagar 

o débito integral relacionado à Unidade Autônoma, e não apenas adstrito à Parte Ideal que 

detiver. Ele terá, contudo, direito de regresso frente aos demais condôminos de tal Unidade 

Autônoma. 

Já o Investidor Adquirente de Unidade Autônoma inteira apenas responde pelos 

débitos de sua unidade. 

No caso concreto, está previsto que a Operadora Hoteleira efetuará o pagamento do 

IPTU e das taxas do Sub-Condomínio Hotel antes da distribuição da remuneração aos Investidores 

Adquirentes, nos termos do instrumento Contrato de Locação de Bens Imóveis e Outras Avenças – 

Condomínio Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, cláusula 7ª “Remuneração dos Investidores 

Adquirentes” – Anexo I,  pág. 51 deste Prospecto; assim, o risco de um condômino Investidor 

Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma Hoteleira vir a ser acionado por dívidas de IPTU 

e ou despesas condominiais enquanto a Operadora Hoteleira estiver administrando o Hotel 

fica minimizado, já que não seria o condômino diretamente quem faria o pagamento do IPTU 

e taxas Condominiais. 

Pode, ainda, haver a situação de algum condômino buscar a extinção do condomínio 

civil existente, com amparo no disposto no artigo 1.322 do Código Civil Brasileiro, o qual 

versa que, se algum dos condôminos na mesma Unidade Autônoma quiser comprar a Parte 

Ideal que aquele que busca a extinção, ficará com a Parte Ideal somada a esta adquirida, mas, 

em não tendo condômino(s) interessado em adquirir tal Parte Ideal, poderá ser buscada a 

venda forçada do todo, ou seja, da Unidade Autônoma Hoteleira inteira, incluindo-se, 

portanto, as Partes Ideais dos demais Investidores Adquirentes. O resultado obtido com tal 

venda é repartido entre os condôminos, na proporção que detiverem a Unidade Autônoma, 

sendo que o condômino tem preferência em adquirir em relação ao estranho; se mais de um 

condômino tiver interesse, aquele que tem o quinhão maior prefere aos demais; mas, se todos 

tiverem participação igual, a licitação é feita entre os estranhos, mas antes de ser vendido o 

bem, é feita a licitação entre os condôminos interessados, a fim de que o bem seja adquirido 

por quem oferecer o melhor lance. 

Ainda, por fim, refere-se que a representação nas assembleias de condomínio, 

daqueles Investidores Adquirentes que detiverem Parte Ideal de Unidade Autônoma, deve ser 
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feita por aquele eleito de comum acordo entre todos os Investidores Adquirentes da mesma 

Unidade Autônoma; dessa feita, em não chegando eles a um consenso, há o risco de estes 

Investidores Adquirentes não deliberarem nem votarem nas assembleias que não tenham 

constituído um representante conforme previsto. Já o Investidor Adquirente de Unidade 

Autônoma não é atingido por este regramento. 
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ANEXO I – CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE PARTE IDEAL 

DE UNIDADE AUTÔNOMA OU DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTRAS AVENÇAS. 
CONDOMÍNIO BOULEVARD CONVENTION VALE DOS VINHEDOS 

 
 
 
UNIDADE(S) NÚMERO(S) XXX  
 
 
QUADRO RESUMO 
 
 
(A) DAS PARTES:  
 
Promitente Vendedora: VJ&J EMPREEENDIMENTOS LTDA – EPP, sociedade com sede no município de 
Bento Gonçalves/RS, na Rua Xingu, nº 40, Sobreloja, Bairro Cidade Alta, CEP 95.700-354, inscrita no CNPJ 
sob nº 26.226.675/0001-47, com o seu contrato social constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do 
Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43.208.012.163, e última alteração e consolidação do seu contrato social regis-
trada na aludida Junta Comercial sob nº 7221540 em 18/06/2020, neste ato representada por seu administrador, 
JOEL GIACOMELLO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 14/10/1982, bacharel em ciências contábeis, 
portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 7071512763 - SSP/RS e do CPF n.º 984.494.860-68, residente e do-
miciliado à Rua Antônia Ferrari Giacomello, n.º 311, Bairro Santo Antão, CEP 95702-624, na cidade de Bento 
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada VENDEDORA. 
 
Promissário(s) Comprador(es), doravante denominados, ainda que em conjunto, COMPRADOR: 
 
 

COMPRADOR 

Nome:  

Nacionalidade:  Profissão:  

Data de nascimento:  
 

CPF:  

Estado civil:  Regime de casamento: 

Regime de bens:  Data do casamento:  

 
Bairro:  Município:  UF:  CEP:  

Telefone:  E-mail: 
 
 
(B) DA UNIDADE AUTÔNOMA:  
 
Empreendimento denominado “CONDOMÍNIO BOULEVARD CONVENTION VALE DOS VINHEDOS” 
Endereço: Avenida Garibaldina, esquina com a BR 470, Nº 1441. 
 
Incorporação Imobiliária registrada sob o R.6, em 09/04/2019, na matrícula nº 32.266 do Cartório do Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Garibaldi/RS. 
 
Unidade(s): PARTE IDEAL DE XXX DA UNIDADE 
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MATRÍCULA XXX     ÁREA PRIVATIVA  18,45 m² 
 
Descrita conforme título I da Parte Geral. 
 
 
(C) DO PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO: 
 
(c.1) Mês previsto para o início da obra: abril/2019. 
 
(c.1.1) Registro da incorporação imobiliária sujeito ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias na forma 
da alínea “n”, do artigo 32, da Lei nº 4.591/64. 
 
(c.2) Mês previsto para a conclusão da obra: abril/2023. 
 
(c.2.1) Prazo de tolerância para conclusão da obra: 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até outubro/2023. 
 
(c.2.1.1) No caso do atraso na entrega das unidades for superior ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) 
dias, o COMPRADOR, desde que não tenha dado causa a tal atraso, poderá optar pela resolução do presente 
Contrato, sem prejuízo sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa 
estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos por meio do índice estipulado 
neste Contrato. 
 
(c.2.1.2) Caso o COMPRADOR opte pela manutenção do Contrato, não aplicando-se o previsto no item acima, a 
VENDEDORA deverá realizar o pagamento de valor correspondente a 1% dos valores pagos pelo 
COMPRADOR por mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente por meio do índice estipulado neste 
Contrato, a título multa compensatória, valor este que deverá ser pago em espécie, através de depósito a ser 
realizado na conta corrente do COMPRADOR, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da expedição do 
Habite-se do empreendimento. 
 
A multa prevista no item (c.2.1.1) acima não será cumulada, em hipótese alguma, com aquela prevista no item 
(c.2.1.2) acima, para todos os fins e efeitos de direito.  
 
(c.3) A conclusão da obra não se confunde com a entrega das chaves da unidade autônoma, a qual está 
subordinada a diversos eventos e condições, estabelecidos na Parte Geral, alguns inclusive de responsabilidade 
do COMPRADOR, razão pela qual o evento de entrega das chaves poderá se dar em prazo mais longo que o da 
conclusão da obra. 
 
(D) DO PREÇO DA UNIDADE AUTÔNOMA: 
 
(d.1.1)  Preço da Parte Ideal da Unidade Autônoma sem a inclusão de juros: R$ XXX (XXX). 
 
(d.1.2)  Preço da Unidade Autônoma com a inclusão de juros: R$0,00 
 
(d.2)  Preço da fração ideal de terreno (15%): R$ XXX(XXX); e, Preço das acessões (85%): R$ XXX 
(XXX). 
 
 
(E) DO SINAL, SALDO DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:  
 
O pagamento do preço da Parte Ideal da unidade autônoma ajustado na Alínea D deste Quadro Resumo será feito 
no prazo e forma constantes do quadro a seguir: 
 

Item Fixa ou 
Reajustável 

Nº 
Parcelas Periodicidade Data do 1º 

Vencimento 
Principal 

(R$) 
Prestação 

(R$) 
E.1 Fixa 01 Mensal ATO XXX XXX 
E.2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
E.3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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(e.1) O valor do sinal e os demais valores, previstos no quadro acima, deverão ser pagos pelo COMPRADOR à 
VENDEDORA via transferência de valores na conta bancária da VEDEDORA (Unicred - Agência 6003 – Conta 
Corrente número 138.221-7) ou boleto bancário, razão pela qual a VENDEDORA ou instituição financeira 
encaminhará o respectivo boleto por correio. 
 
(e.1.1) A falta do recebimento dos boletos não exime o COMPRADOR de efetuar o pagamento (do valor da 
parcela e das penalidades moratórias decorrentes de eventual mora) das parcelas previstas neste instrumento, 
nem constitui justificativa para atraso em suas liquidações, uma vez que poderá obter as informações necessárias 
com antecedência aos vencimentos, através de todos os canais de comunicação disponibilizados pela 
VENDEDORA, nos escritórios da mesma. 
 
(e.1.2) A não quitação dos valores descritos no item E.1 no prazo avençado, invoca automaticamente a cláusula 
resolutiva do item 70 da PARTE GERAL do presente contrato.  
 
(e.2) As parcelas com vencimento até a conclusão das obras, que se dará com a expedição do Auto de Conclusão 
de Obra (“Habite-se”), serão corrigidas monetariamente pelo o INCC-DI/FGV (Índice Nacional de Custo de 
Construção, coluna 35) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas, conforme descrito na alínea (a) do 
item 43 da Parte Geral. 
 
(e.3) O saldo de R$ XXX (corrigido pelo INCC) será financiado após Habite-se no prazo de até 90 dias. A partir 
do primeiro (1º) dia do mês da expedição do Auto de Conclusão de Obra (“Habite-se”), o saldo devedor e as 
parcelas, passarão a ser atualizados de acordo com o IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado), calculado e 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, conforme alínea (b) do item 43 da Parte Geral. Em caso de 
financiamento direto com a VENDEDORA, o índice adotado será conforme alínea (c) do item 43 da Parte Geral. 
Fica esclarecido que os valores das parcelas mencionadas com inclusão de juros são meramente elucidativos, 
uma vez que a incidência dos mesmos sofrerá variação dos índices contratualmente previsto, bem como 
alteração de acordo com o mês de emissão do Certificado de Conclusão das Obras (“Habite-se”). 
 
 
As parcelas integrantes do saldo do preço com vencimento após a emissão do Habite-se estarão sujeitas à 
incidência de juros à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, calculado pelo sistema da Tabela Price. 
 
 
(F) DA COMISSÃO DE CORRETAGEM 
 
A comissão de corretagem no valor de R$ XXX (XXX), devida em razão do presente negócio será paga pelo 
COMPRADOR diretamente à XXX, via boleto bancário ou TED (XXX), em conformidade com os §§2º e 3º do 
artigo 6º, da Lei n. 6.530, de 12.05.1978 (alterada pela Lei nº 13.097/2015) (“Corretora”). 
 
A forma de pagamento da comissão de corretagem será prevista em instrumento contratual, de maneira clara e 
destacada, sendo certo que o valor pago a esse título pelo COMPRADOR, NÃO É ACRESCENTADO, MAS 
DEDUZIDO, do preço do imóvel veiculado dos anúncios publicitários e na tabela de vendas do 
Empreendimento.  
 
Dessa forma, o COMPRADOR tem ciência de que o valor indicado na tabela de vendas e veiculado em anúncios 
é composto não só pelo preço de aquisição da unidade constante na Alínea D do Quadro Resumo, mas também 
pelo valor devido pela comissão de corretagem, a ser paga para a Corretora responsável pela intermediação da 
venda da Unidade, cuja responsabilidade é única e exclusiva dele COMPRADOR. 
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A distinção dos valores pagos para a VENDEDORA a título de pagamento do preço pela aquisição da unidade e 
dos valores pagos a Corretora a título de comissão de corretagem, se dá para atender o dever de informação ao 
consumidor e vinculação da propaganda, previsto na legislação consumerista.  
 
Por sua vez, o COMPRADOR declara para os devidos fins que a soma do valor do preço de aquisição e dos 
valores pagos a Corretora a título de comissão de corretagem é exatamente o valor que foi veiculado como 
aquele a ser despendido para aquisição da unidade, de forma que a assunção da responsabilidade de pagamento 
da comissão de corretagem não está lhe trazendo qualquer prejuízo, ou necessidade de pagamento de qualquer 
valor adicional. 
 
O COMPRADOR declara ter ciência de que: 
 
a) os valores pagos a título de comissão de intermediação não serão objeto de devolução pela 
VENDEDORA, uma vez que os serviços de intermediação imobiliária foram regularmente prestados por 
Corretora, exceção feita a situação prevista no item G abaixo.  
 
b) os valores pagos a título de comissão de intermediação, deverão ser exclusivamente reclamados perante 
a Corretora, observado o disposto no item G a seguir. 
 
 
(G) DO ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR: 
 
O COMPRADOR poderá optar por exercer seu direito de arrependimento na aquisição da Unidade Autônoma, 
nos 7 (sete) dias que se seguirem a assinatura do presente instrumento e desde que o presente tenha sido firmado 
em estande de venda e fora da sede do incorporador, sendo-lhe devido a devolução integral dos valores, 
eventualmente, antecipados, incluindo os valores pagos a título de comissão de corretagem. 
 
O exercício do direito de arrependimento aqui previsto deverá ser demonstrado pelo COMPRADOR por meio de 
carta registrada, com aviso de recebimento, considerando-se a data da postagem como a data inicial da contagem 
do prazo de 7 (sete) dias. 
 
Transcorrido tal prazo de 7 (sete) dias sem a demonstração inequívoca do direito de arrependimento por parte do 
COMPRADOR, será observada a irretratabilidade do presente contrato, conforme se prevê no item 107 da Parte 
Geral. 
 
 
(H) DA POSSIBILIDADE GARANTIA REAL PARA FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO: 
 
Com o objetivo de complementar os recursos financeiros para conclusão da obra do Empreendimento, a 
VENDEDORA PODERÁ contratar financiamento destinado ao fomento da construção do Empreendimento 
junto a agente financeiro, podendo, eventualmente, outorgar em garantia da dívida, hipoteca de 1º grau ou a 
instituição de alienação fiduciária sobre o terreno e benfeitorias do Empreendimento, incluindo a unidade 
autônoma que o COMPRADOR está adquirindo, com o que este concorda e expressamente anui, observando-se 
o previsto no Capítulo X da Parte Geral. 
 
(I) DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL MOTIVADA OU NÃO: 
 
Operando-se a rescisão deste instrumento, de forma extrajudicial ou judicial, em razão de inadimplemento do 
COMPRADOR  ou em caso de este optar por sua resolução antecipada imotivada (distrato), caberá a 
VENDEDORA devolver as quantias pagas pelo COMPRADOR, diretamente à VENDEDORA, para aquisição 
da unidade autônoma, atualizadas com base no índice estabelecido para a correção monetária das parcelas do 
preço, constantes no itens (e.2) e (e.3) acima, deduzindo-se, cumulativamente: 
 
a) a integralidade da comissão de corretagem; e 
 
b) a multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. 
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c) quaisquer valores quitados pela VENDEDORA a título de aval prestado ao COMPRADOR. 
 
Ademais, diante do período no qual a unidade autônoma ficou disponível ao COMPRADOR, nos casos de 
resolução por inadimplemento contratual ou distrato imotivado, conforme acima indicado, responderá o 
COMPRADOR pelos seguintes valores: 
 
a) condomínio de utilização, taxas de luz e gás, IPTU, foro e demais impostos e taxas decorrentes do uso e 
propriedade imobiliária até a data da efetiva desocupação; 
 
b) reparos necessários à reposição do imóvel no mesmo estado em que foi entregue ao COMPRADOR, 
salvo se este já o tenha devolvido à VENDEDORA nesta condição; 
 
c) incidirá uma taxa diária de ocupação fixada em 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço de venda, 
atualizado monetariamente e acrescido dos juros eventualmente contratados, devida desde o primeiro dia do mês 
da entrega da posse do imóvel ao COMPRADOR, ou da data em que o imóvel se encontre disponível para 
entrega ao COMPRADOR, o que primeiro ocorrer, até a efetiva devolução do imóvel, caso o COMPRADOR já 
exerça a posse à época do inadimplemento; 
 
d) todos os tributos pagos pela VENDEDORA em decorrência do recebimento das parcelas do preço; 
 
e) despesas e custas judiciais, além de honorários de advogado incorridos. 
 
Caso a incorporação imobiliária objeto deste Contrato não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação, 
previsto no Capítulo V acima, deduzidas as quantias a que se referem os itens anteriores, o saldo remanescente 
será restituído ao COMPRADOR em parcela única, até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data da 
resolução do contrato. 
 
Em contrapartida, estando a incorporação imobiliária submetida ao regime do patrimônio de afetação, deduzidas 
as quantias a que se referem os itens anteriores, o saldo remanescente será restituído ao COMPRADOR, em 
parcela única, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o Habite-se ou documento equivalente expedido pelo 
órgão público municipal competente. Ainda, neste caso, a multa aplicável, será de 50% (cinquenta por cento) da 
quantia paga. 
 
As demais disposições referentes a resolução contratual constam do Capítulo VII da Parte Geral.  
 

Bento Gonçalves, 12 de junho de 2021. 
 
 
ASSINATURA    RUBRICA 
 
 
 
 
 
VENDEDORA ___________________________________________________________  

JOEL GIACOMELLO 
VJ&J EMPREEENDIMENTOS LTDA 

 
 
 COMPRADOR _________________________________________________________  
  
 
 
_________________________________                                          _____________________________ 
  

TESTEMUNHAS 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE 

PARTE IDEAL DE UNIDADE AUTÔNOMA OU DE UNIDADE AUTÔNOMA E 
OUTRAS AVENÇAS. 

CONDOMÍNIO BOULEVARD CONVENTION VALE DOS VINHEDOS 
 

PARTE GERAL 
 
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes qualificadas na 
Alínea A do Quadro Resumo acima têm entre si, justa e contratada, a presente promessa de 
venda e compra de bem imóvel que se regerá consoante as cláusulas e condições estabelecidas 
a seguir: 
 
 

I. DO EMPREENDIMENTO 
 

1. A VENDEDORA é a incorporadora e responsável por levar a efeito o 
empreendimento imobiliário denominado Condomínio Boulevard Convention Vale 
dos Vinhedos (“Empreendimento”), que está descrito e caracterizado no respectivo 
Memorial de Incorporação, registrado sob nº 6 em data de 09 de abril de 2019 na 
matrícula nº 32.266, do Cartório do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Garibaldi/RS, sendo que a construção do Empreendimento teve seu projeto aprovado 
pela Prefeitura do Município de Garibaldi através do processo nº 1424/2018, estando 
sua execução autorizada nos termos do Alvará de Construção emitido em 17/12/2018 
no mesmo processo. 

 
1.1. O terreno objeto da incorporação imobiliária acima referida foi adquirido pela 

VENDEDORA, conforme registro nº 4 feito na matrícula nº 32.266 do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Garibaldi/RS, por força de escritura pública de 
compra e venda lavrada em 18/12/2018, pelo 1º Tabelionato de Notas da comarca de 
Bento Gonçalves (Livro 236, folhas 134/135). 

 
1.2. Para fins administrativos, o Empreendimento foi dividido em 5 (cinco) setores ou 

subcondomínios, assim denominados (i) Setor ou Subcondomínio Hotel, denominado 
“Hotel Boulevard Convention”; (ii) Setor ou Subcondomínio Cowork; (iii) Setor ou 
Subcondomínio Garagens; (iv) Setor ou Subcondomínio Comercial; e (v) Setor ou 
Subcondomínio Eventos.  

 
2. A VENDEDORA poderá alienar as unidades autônomas de forma fracionada, em partes 

ideais, de forma que poderá haver mais de um proprietário por unidade autônoma 
hoteleira (os “Multiproprietários”), os quais estarão, portanto, em condomínio civil (pro 
indiviso) (o “Condomínio Voluntário”). 

 
2.1. O COMPRADOR reconhece que a unidade autônoma hoteleira, em razão de sua 

destinação, não comporta divisão cômoda, pois que concebido para ser explorado 
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pela Operadora Hoteleira e não para uso direto do proprietário, com espaços 
integrados e logicamente organizados, tudo sob administração única. 

 
 

I.A   DO PRAZO DE CARÊNCIA DA INCORPORAÇÃO 
 
3. O Empreendimento está sujeito ao prazo de carência previsto nos artigos 34 e seguintes da 

Lei 4.591/64, estando sua efetivação sujeita a comercialização de no mínimo 60% 
(sessenta por cento) das unidades dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 
do registro do memorial de incorporação. 

 
 
   I.B   DA DESTINAÇÃO HOTELEIRA DE PARTE DO EMPREENDIMENTO 
 
4. O Setor Hoteleiro do Empreendimento destina-se exclusivamente a exploração das 

atividades de natureza hoteleira, caracterizada pela prestação de serviços de hospedagem e 
aqueles que lhes sejam acessórios, de modo que a totalidade das Unidades Autônomas e 
Áreas Comuns serão destinadas para o exercício dessas atividades. 

 
5. Em vista da destinação hoteleira do Setor Hoteleiro do Empreendimento, os Condôminos 

deverão contar com uma única empresa com especialização na prestação de serviços de 
hotelaria para gerir os serviços hoteleiros ofertados no Empreendimento (“Operadora 
Hoteleira”). 

 
6. Por conta da destinação do Setor Hoteleiro do Empreendimento para exploração de 

atividade hoteleira, por meio da operação de todas as Unidades Autônomas e das Áreas 
Comuns afetas a essa atividade, fica desde já esclarecido, que como condição essencial do 
Empreendimento, deve existir entre todos os Condôminos uma comunhão de interesses na 
exploração comum do todo composto pelo Setor Hoteleiro do Empreendimento, de 
maneira conjunta e uniforme, de modo que a realização dos serviços hoteleiros deverá 
sempre ficar a cargo de uma única Operadora Hoteleira, por meio de uma estrutura 
jurídica que lhe assegure a posse de todas as Unidades Autônomas Hoteleiras do Setor 
Hoteleiro, para que em conjunto sejam elas utilizadas como meio de hospedagem, assim 
como das Partes Comuns necessárias para prestação dos serviços hoteleiros. 

 
6.1. A estrutura jurídica escolhida para a exploração da atividade hoteleira foi a de 

locação, razão pela qual todas as unidades autônomas do Setor Hoteleiro do 
Empreendimento farão parte de um único pool de locação para uma empresa 
hoteleira, que receberá a posse direta do Setor Hoteleiro do Empreendimento, cuja 
renda reverterá em benefício de seus titulares. 

 
6.2. O COMPRADOR, assim como aqueles que vierem a se tornar Condôminos do Setor 

Hoteleiro do Empreendimento por conta da comunhão de interesses que os une, 
obrigatoriamente será parte do instrumento contratual de locação que viabiliza a 
contratação da Operadora Hoteleira, feita diretamente pela VENDEDORA como 
abaixo discriminado, assumindo os Condôminos os direitos e obrigações 
estabelecidos no instrumento contratual em nome próprio, ainda enquanto titular da 
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totalidade na proporção que as Unidades Autônomas de sua titularidade representem 
no todo composto pela totalidade das Unidades Autônomas. 

 
7. As fachadas, a cobertura, as Áreas Comuns e as Unidades Autônomas do Setor Hoteleiro 

serão disponibilizadas para a Operadora Hoteleira divulgar e promover a sua marca e 
aquela a que o hotel a ser instalado no Condomínio estiver filiado, sempre observando a 
legislação aplicável e os termos do contrato a ser firmado para disciplinar essa utilização. 

 
8. Para fins operacionais, a Operadora Hoteleira poderá alterar a designação atribuída para as 

Unidades Autônomas do Setor Hoteleiro na Convenção de Condomínio. 
 
9. Exceto disposição contratual contrária, a Operadora Hoteleira será a única responsável 

pela prestação dos serviços de hospedagem e demais serviços correlatos aos hóspedes e 
aos visitantes do hotel a ser instalado no Empreendimento, devendo manter o 
Empreendimento a salvo e indene de qualquer reclamação, pretensão ou demanda 
promovida por tais hóspedes ou visitantes. 

 
10. Ainda por conta da destinação do Setor Hoteleiro do Empreendimento, é vedada aos 

Condôminos a utilização direta de suas Unidades Autônomas, sendo que a posse direta 
sobre todas elas ficará sob a titularidade da Operadora Hoteleira. Caso o Condômino 
queira utilizar uma Unidade Autônoma será tratado como um cliente, ficando sujeito às 
normas e preços de utilização estabelecidos pela Operadora Hoteleira para seus clientes e 
sendo lhe alocada a Unidade Autônoma que estiver disponível quando da utilização. 

 
 
 I.C    DA CONSTRUÇÃO 
 
11. A conclusão das obras relativas do Empreendimento está prevista para ocorrer em 36 

(trinta e seis) meses contados do registro do memorial de incorporação conforme 
indicação no item 1 supra, observado o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, 
sem qualquer exigência, independentemente da ocorrência das hipóteses de caso fortuito e 
força maior.  

 
11.1. No caso do atraso na entrega das unidades for superior ao prazo de tolerância 

previsto nesta clausula, o COMPRADOR, desde que não tenha dado causa a tal 
atraso, poderá optar pela resolução do presente Contrato, sem prejuízo da devolução 
da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 
(sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos por meio do índice 
estipulado neste Contrato. 

 
11.2. Caso o COMPRADOR opte pela manutenção do Contrato, não aplicando-se o 

previsto na cláusula 11.1 acima, a VENDEDORA deverá realizar o pagamento de 
valor correspondente a 1% dos valores pagos pelo COMPRADOR por mês de 
atraso, pro rata die, corrigido monetariamente por meio do índice estipulado neste 
Contrato, a título multa compensatória, valor este que deverá ser pago em espécie, 
através de depósito a ser realizado na conta corrente do COMPRADOR, no prazo 
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máximo de 90 (noventa) dias contados da expedição do Habite-se do 
empreendimento. 

 
11.3. A multa prevista na cláusula 11.1 acima não será cumulada, em hipótese 

alguma, com aquela prevista na cláusula 11.2 acima, para todos os fins e efeitos de 
direito. 

 
12. Ocorrendo atrasos decorrentes de motivos de caso fortuito, força maior, embargos 

judiciais ou administrativos na obra do Empreendimento não imputáveis à 
VENDEDORA, considerando-se como tais, todas e quaisquer ocorrências que, direta ou 
indiretamente, possam impedir ou prejudicar o cumprimento integral da obrigação aqui 
estipulada, tais como, exemplificativamente, chuvas prolongadas, ocorrência de greve dos 
empregados da construção civil, falta generalizada de materiais ou advento de plano 
econômico que desestabilize as atividades da VENDEDORA, prorrogar-se-á o prazo de 
entrega das unidades por tantos dias quantos forem os de retardamento ou paralisação das 
obras causado por tais eventos, mais o necessário para a retomada do ritmo normal dos 
serviços, adicionalmente ao prazo apontado no item 11 supra. 

 
13. Considerar-se-á concluído o Empreendimento por ocasião da expedição do Certificado de 

Conclusão "Habite-se" ou Auto de Conclusão parcial do Empreendimento, cuja obtenção 
ficará a cargo da VENDEDORA, ou ainda, pela aceitação da posse do Empreendimento.  

 
14. No prazo previsto para a conclusão do Empreendimento não estão computados: o prazo de 

tolerância acima, o prazo para execução de jardim, instalação do condomínio de 
utilização, a legalização do Empreendimento perante os órgãos públicos, as ligações 
definitivas dos serviços públicos e a averbação da construção, assim como as eventuais 
ocorrências de casos fortuitos ou de força maior. 

 
15. Concluídas as obras civis, serão iniciados pela VENDEDORA os serviços de decoração, 

montagem e equipagem das unidades autônomas e das áreas comuns do Empreendimento 
com prazo de conclusão prevista para 06 (seis) meses. 

 
16. A execução da obra relativa ao Empreendimento poderá ser realizada pela 

VENDEDORA, por empresa por ela contratada ou por empresas coligadas, em 
conformidade com as plantas e as especificações integrantes do memorial descritivo e do 
Memorial de Incorporação do Empreendimento. 

 
17. As vagas de garagem do Empreendimento foram calculadas respeitadas as posturas 

municipais vigentes e o projeto do Empreendimento. A utilização das referidas vagas de 
garagem estará subordinada às normas constantes da Convenção de Condomínio do 
Empreendimento. 

 
18. As plantas da unidade abaixo compromissada e o memorial descritivo das partes comuns 

do Empreendimento a que tenha direito de uso exclusivo ou comum são de conhecimento 
do COMPRADOR. Na hipótese da falta de materiais no mercado, poderá a 
VENDEDORA substituir parcialmente os equipamentos ou acabamentos mencionados no 
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Memorial Descritivo, desde que os materiais utilizados sejam do mesmo padrão daqueles 
substituídos e compatíveis com o padrão do Empreendimento. 

 
19. O COMPRADOR declara ter sido informado sobre a possibilidade de modificações no 

projeto em virtude de imposição de normas técnicas usualmente adotadas, ou por 
determinação ou exigência dos poderes públicos, especialmente, mas não se limitando ao 
Corpo de Bombeiros, Secretarias ou órgãos ambientais, órgãos de defesa do consumidor, 
ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da aprovação 
do projeto, as quais não darão às partes contratantes o direito de pleitear qualquer 
compensação ou indenização, desde que tais modificações impositivas não desfigurem a 
essência da unidade e do Empreendimento aqui objetivados e não alterem a fração ideal 
de terreno nem a área privativa da unidade autônoma aqui objetivada.  

 
19.1. Para a referida hipótese de necessidade de modificação do projeto em razão de 

imposição de normas técnicas usualmente adotadas, ou por determinação ou 
exigência dos poderes públicos, o COMPRADOR desde já nomeia e constitui a 
VENDEDORA sua procuradora para representá-lo perante os órgãos técnicos 
competentes, especialmente a Prefeitura do Município de Garibaldi e o Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Garibaldi/RS, mandato este que é outorgado em 
caráter irrevogável, para modificar a planta, o memorial descritivo de incorporação e 
a minuta de convenção condominial, para atender as referidas exigências. 

 
20. O COMPRADOR também declara ter conhecimento que serão admitidas atualizações 

tecnológicas pela VENDEDORA de sistemas ou equipamentos definidos em projeto 
aprovado, garantindo-se ao COMPRADOR vantagens com as possíveis mudanças, 
justificadas na relação custo-benefício e desempenho, sem qualquer depreciação das 
qualidades técnicas originais, não correspondendo ainda ao COMPRADOR qualquer 
ônus ou bonificação gerada por novas soluções.  

 
21. Em razão das peculiaridades do Empreendimento, em especial sua destinação e forma de 

uso, é terminantemente vedado ao COMPRADOR e qualquer outro adquirente, contratar 
empreiteiros e fornecedores diretamente, bem como adquirir materiais para utilização em 
sua unidade. Outrossim, não serão aceitas alterações solicitadas pelo COMPRADOR. 

 
22. O COMPRADOR declara, expressamente, ter pleno conhecimento de que a unidade 

autônoma e as partes comuns serão entregues nos exatos e precisos termos constantes do 
memorial descritivo e Memorial de Incorporação do Empreendimento, observado o 
disposto neste Contrato, e que as ilustrações - inclusive com sugestão de acabamentos - 
constantes das peças promocionais são “ilustrações artísticas” ou “sugestões de 
decoração” que não fazem parte do memorial descritivo nem das especificações do 
Empreendimento.  

 
23. Para os fins deste Contrato, é vedado ao COMPRADOR: 
 

a) a interferência na execução da construção, quer seja em entendimentos com o 
engenheiro, mestre de obras ou encarregados, quer com os operários em serviço na 
construção; 



Anexo I – Contratos de Investimento Coletivo  
 

117 
 
 
 

 
b) a entrada e a permanência na obra sem autorização prévia do profissional dela 

encarregado, devendo toda e qualquer reclamação ou sugestão ser apresentada 
diretamente à VENDEDORA; 

 
c) promover em sua unidade autônoma, qualquer alteração, modificação ou execução de 

benfeitorias adicionais. 
 

23.1 Toda e qualquer visita à obra, que dependerá sempre da prévia e expressa 
autorização da VENDEDORA, deverá ocorrer em horário comercial, com 
acompanhamento de pessoa designada pela VENDEDORA, mediante solicitação do 
COMPRADOR com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, ficando, desde logo 
esclarecido que não serão permitidas visitas nos 3 (três) meses anteriores à data 
prevista para a entrega do Empreendimento. 

 
23.2 Após a entrega das chaves da unidade autônoma, a VENDEDORA poderá 

ingressar na unidade autônoma para efetuar eventuais serviços de manutenção 
existentes, bem como aqueles necessários às áreas comuns ou unidades confinantes, 
ou aqueles cuja ocorrência tenha sido ocasionada pela unidade objeto deste Contrato. 

 
24. A VENDEDORA ficará eximida de qualquer responsabilidade por atos ou omissões do 

COMPRADOR: i) se realizados em desacordo com as recomendações constantes no 
Manual do Proprietário da unidade autônoma; ii) se o COMPRADOR não realizar a 
manutenção preventiva e corretiva da unidade autônoma; e iii) se o COMPRADOR 
implementar alterações na unidade autônoma, por sua conta e risco, devendo responder 
inclusive perante o condomínio e seus vizinhos pelos danos que causar. 

 
25. Caso a VENDEDORA atrase a entrega das obras relativas ao Empreendimento em prazo 

superior ao estabelecido no item 11 supra, além do período de tolerância aqui indicado e 
do prazo relativo às eventuais ocorrências de caso fortuito ou de força maior, deverá a 
VENDEDORA arcar a favor do COMPRADOR, pelo período que perdurar a mora na 
entrega da unidade com multa penal de caráter compensatório diária equivalente a 0,01% 
(um centésimo por cento) por dia de atraso sobre os valores até então pagos pelo 
COMPRADOR, valor esse a ser compensado em relação às parcelas vincendas do preço 
da unidade autônoma. 

 
26. A VENDEDORA obriga-se a prestar por si ou por terceiros, durante o prazo de 6 (seis) 

meses, a contar da data da averbação da construção e registro da Instituição e 
Especificação do Condomínio no Cartório do Oficial de Registro de Imóveis de 
Garibaldi/RS, os serviços de assistência ao condomínio, na execução de eventuais serviços 
de revisão, ajustes, consertos ou reparos, quer nas partes comuns, quer nas unidades 
autônomas, desde que, tais defeitos não sejam decorrentes de mau uso ou de falta de 
conservação ou manutenção por parte do COMPRADOR ou de terceiros.  

 
26.1. As garantias dos materiais empregados na obra, bem como dos serviços 

executados serão repassadas a Operadora Hoteleira, de acordo com o memorial 
descritivo anexo a este Contrato. A VENDEDORA, na qualidade de incorporadora 
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do Empreendimento, responderá, através da empresa responsável pela obra, por 
defeitos construtivos que afetem a solidez e segurança do Empreendimento pelo 
prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da expedição do “Auto de Conclusão” 
(Habite-se). 

 
 
  I.D    DA CONTRATAÇÃO DA OPERADORA HOTELEIRA E A MARCA 
HOTELEIRA 
 
27. Para os fins de implantação e manutenção dos padrões técnicos, de serviços, e de 

utilização das Unidades Autônomas do Setor Hoteleiro e respectivas áreas comuns com 
destinação hoteleira, fica desde já aprovada a contratação feita pela VENDEDORA, da 
empresa Prime Hotéis Eventos Ltda.  

 
28. Para os fins de exploração de que trata o item 27, e de acordo com a formatação antes 

mencionada, foi celebrado um Contrato de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças, no 
qual todas as Unidades Autônomas do Setor Hoteleiro e áreas comuns que lhes 
correspondam foram locadas à Prime Hotéis e Eventos Ltda. O Contrato de Locação de 
Bem Imóvel e Outras Avenças entra em vigor na data de sua celebração pela 
VENDEDORA e permanecerá vigente pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar do início da 
Fase Operacional do Empreendimento, e será renovado automaticamente por períodos 
iguais e sucessivos, caso não haja manifestação contrária das partes contratantes, por 
escrito, com a antecedência de 18 (dezoito) meses.  

 
29. As demais cláusulas e condições do contrato de locação acima mencionado se encontram 

disciplinadas no referido instrumento contratual, ao qual o COMPRADOR, mediante a 
assinatura deste Contrato, se sub-roga nos direitos, obrigações e deveres, observada a 
condição suspensiva abaixo.  

 
29.1. O COMPRADOR declara ter ciência e concordar que a eficácia de sua adesão 

ao contrato indicado no item 28, acima, está vinculada à implementação das seguintes 
condições: (i) Pagamento do preço estabelecido neste Contrato e cumprimento das 
obrigações nele estabelecidas; (ii) pagamento de todas as verbas previstas em tais 
contratos e acima especificadas; (iii) recebimento da posse da unidade objeto desta 
avença; (iv) escrituração do bem quando da emissão do habite-se sob pena de não 
receber a posse do mesmo; e, (v) cumprimento das demais condições estabelecidas 
neste instrumento e naquele mencionado no item 28, acima. 

 
30. Enquanto estiver em vigor o contrato de locação celebrado com a Operadora Hoteleira, 

100% (cem por cento) das referidas Unidades Autônomas e suas respectivas áreas comuns 
devem, obrigatoriamente, ser e permanecer locadas, conforme as condições previstas no 
Contrato de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças firmado, o que é de conhecimento 
do COMPRADOR. 

 
31. A Operadora Hoteleira assinou um Contrato de Cessão de Marca com a PREDIAL E 

ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A ("Grupo Plaza") em 19 de abril de 2018 
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para utilização da marca PLAZA, e explorará o Empreendimento sob esta marca, o que é 
de conhecimento e concordância do COMPRADOR. 

 
31.1. Diante do acordo para exploração da marca celebrado junto ao Grupo Plaza, 

detentor da marca, com a Prime Hotéis e Eventos Ltda., operadora hoteleira, o 
COMPRADOR declara sua ciência de que: 

 
a) a montagem, equipagem e decoração do Empreendimento deverão respeitar os padrões 

indicados nos Memoriais Descritivos: MEM/HTBLVV/001/2019 e 
MEM/HTBLVV/002/2019 elaborados pela LOCATÁRIA/OPERADORA e aceitos pelo 
Grupo Plaza para a marca PLAZA; 

 
b) a VENDEDORA fica autorizada em caráter irretratável e irrevogável a fazer as 

alterações e/ou adaptações no projeto do Empreendimento, inclusive com alteração de 
áreas, desde que não privativas, e de destino destas, bem assim na Convenção de 
Condomínio, a fim de viabilizar o fiel cumprimento das disposições contidas no 
Contrato de Cessão de Marca firmado entre o Grupo Plaza e a Operadora Hoteleira. 

 
 
II. DO OBJETO  

 
32. O presente Contrato tem por objeto a alienação pela VENDEDORA e aquisição pelo 

COMPRADOR da(s) futura(s) unidade(s) autônoma(s) o (“Imóvel”), integrante do 
Empreendimento, descrita(s) e caracterizada(s) da seguinte forma: 

 
PARTE IDEAL DE XXX DA UNIDADE  XXXX MATRÍCULA XXXX ÁREA PRIVATIVA  XXXX 
 
 
III. DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA 
 
33. Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, a VENDEDORA se compromete e 

se obriga a vender o Imóvel, como de fato comprometido tem, de acordo com as plantas, 
memoriais descritivos de acabamento e demais condições técnicas e de qualidade, 
mediante abaixo pactuado, a ser pago na forma também abaixo ajustada, bem como do 
pagamento das demais taxas aqui pactuadas e o cumprimento das demais obrigações, em 
caráter irrevogável e irretratável, com exceção das condições suspensivas e resolutivas 
previstas neste Contrato. 

 
33.1. O presente contrato é firmado em caráter “ad corpus”, ou seja, não será 

considerada infração ao projeto de construção e ao memorial arquivado no Registro 
de Imóveis competente, qualquer diferença encontrada, para mais ou para menos, não 
excedente de 5% (cinco por cento) nas medidas do terreno e nas medidas e/ou nas 
áreas da unidade autônoma ou das partes de uso comum, sempre se tomando como 
ponto de referência o eixo das paredes. Nesta hipótese, a VENDEDORA ficará 
eximida do pagamento de qualquer compensação ou indenização ao COMPRADOR. 

 
34. A VENDEDORA informou de maneira clara e objetiva ao COMPRADOR, que além do 

preço de aquisição da unidade devido à ela VENDEDORA, o COMPRADOR deverá 
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dispender também os seguintes pagamentos, que não integram o preço de venda do 
Imóvel, mas que serão devidos em razão da aquisição do mesmo, devendo os respectivos 
montantes ser suportados pelos adquirentes de unidades autônomas e, pois, pelo 
COMPRADOR, a saber: 

 
a) o reembolso das taxas devidas pela Operadora Hoteleira para o funcionamento da 

operação hoteleira do Empreendimento; 
 

b) valores para a pré-operação do Empreendimento; 
 

c) honorários devidos a empresa responsável pela intermediação imobiliária deste 
negócio. 

 
 
IV. DO PREÇO DE AQUISIÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
35. O preço ajustado para a aquisição da Parte Ideal da unidade autônoma é o especificado na 

Alínea D do Quadro Resumo, que será pago da seguinte forma: 
 

a) O sinal será pago na forma constante na Alínea E do Quadro Resumo, cuja quitação 
ficará condicionada ao efetivo pagamento da parcela ali constante; e 

 
b) O saldo do preço indicado será liquidado a prazo e em prestações, cujos valores e 

vencimentos estão determinados na Alínea E do Quadro Resumo, observando-se 
sempre os índices e formas de atualização monetária, previstos neste instrumento. 

 
c) Em caso de financiamento bancário ou instituição de crédito, o saldo do preço 

indicado na Alínea E do Quadro Resumo será considerado quitado quando do 
recebimento do mesmo por parte da VENDEDORA, e em caso de aval desta, após a 
resolução do aval junto à instituição de crédito. 

 
36. As partes declaram expressamente concordar com o preço definido na Alínea D do 

Quadro Resumo, a sua forma de pagamento e os encargos sobre ele incidentes, que são 
originados da livre manifestação de vontade de ambas as partes, e foi calculado visando o 
equilíbrio econômico e financeiro da relação contratual. 

 
37. A promessa de venda e compra aqui referida, está subordinada à manutenção da mesma 

relação de equivalência, nesta data, entre as obrigações contratuais assumidas, a saber: 
 

a) pela VENDEDORA: obrigação de venda da Parte Ideal de unidade autônoma ou de 
unidade autônoma supra referida, para entrega futura, por preço global, certo e 
determinável; 

 
b) pelo COMPRADOR: obrigação de pagamento do preço retro referido; e, 

 
c) à manutenção no País, no prazo da vigência deste contrato, da estabilidade econômica 

e da inexistência de fatores que provoquem deterioração do poder aquisitivo da moeda 
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nacional, sem possibilidade de recuperação do valor contratado pela cobrança da 
atualização monetária; em caso da superveniência de medidas governamentais que 
importem em mudança do padrão monetário do País ou que impliquem no 
cerceamento, total ou parcial, das condições ajustadas neste contrato, o 
COMPRADOR será notificado, para comparecer ao escritório da VENDEDORA, 
visando ajustar nova forma de liquidação do preço, mediante eleição de índice e 
critérios capazes de assegurar a restauração do equilíbrio contratual. 

 
38. Para os fins do disposto na letra “c)” retro, reconhecem as partes que este compromisso de 

venda e compra: 
 

a) não se constitui em ajuste de trato sucessivo, por ser o preço convencionado, 
obrigação una e indivisível, fixado para pagamento à vista, consentindo a 
VENDEDORA com sua liquidação parcelada, cuja quitação liberatória somente 
ocorrerá quando do seu pagamento integral; e 

 
b) constitui ajuste de caráter comutativo, consensual, oneroso, de execução diferida, 

assumindo a VENDEDORA, em contrapartida do pagamento do preço, uma 
obrigação de resultado pela entrega futura de imóvel a construir. 

 
 
  IV.A    DA CORREÇÃO MONETÁRIA 
 
39. As partes reconhecem expressamente que o preço total constante do item 35 supra deste 

Contrato tem como condição basilar, que as parcelas a serem pagas de forma parcelada, 
sejam atualizadas monetariamente e que as parcelas vencíveis a partir da data da 
averbação da construção e do registro da Instituição e Especificação do Empreendimento 
ou, alternativamente, da entrega das chaves, o que primeiro ocorrer, tenham a incidência 
de juros compensatórios, tendo em vista que o preço expresso neste Contrato foi fixado 
com base naquele para pagamento à vista, sendo certo que a incidência de atualização 
monetária e de juros nas parcelas a eles sujeitas, são essenciais ao equilíbrio contratual e à 
própria contratação ora efetivada entre as partes. 

 
40. O COMPRADOR, em virtude do pagamento a prazo, declara sua plena ciência e 

concordância com os seguintes requisitos básicos para a sua efetivação: 
 

a) o valor de cada uma das parcelas do preço será corrigido monetária e mensalmente, 
conforme disposto no art. 46, da Lei no 10.931 de 02/08/2004, exceto na hipótese de 
prazo contratual inferior a 36 (trinta e seis) meses, quando, então, o reajuste passará a 
ser anual, obedecendo-se os mesmos critérios de índice-base e índice reajuste aqui 
ajustados; e  

 
b) o preço, o saldo do preço e as respectivas parcelas não estão nem estarão sujeitas a 

medidas ou processos de congelamento total ou parcial, face ao princípio 
constitucional do respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 

 



Anexo I – Contratos de Investimento Coletivo  
 

122 
 
 
 

41. A atualização monetária plena do preço, do saldo devedor do preço e das prestações, é 
pós-fixada, constituindo condição contratual com o objetivo de compensar a corrosão 
inflacionária do poder aquisitivo da moeda. 

 
42. Tendo em vista que o valor do preço de aquisição estabelecido no item 35 supra foi 

calculado para o primeiro dia do mês da aquisição, o COMPRADOR declara 
expressamente estar ciente de que as parcelas futuras do preço estabelecidas estarão 
sujeitas à atualização monetária pela variação mensal integral dos índices eleitos, ainda 
que não tenham decorridos 30 (trinta) dias entre o pagamento da parcela anterior e o 
pagamento da seguinte. 

 
43. O saldo devedor e as respectivas parcelas serão atualizadas monetariamente, pela variação 

percentual positiva acumulada dos índices abaixo indicados, apurada entre o índice 
divulgado no segundo mês anterior à assinatura deste Contrato e o divulgado no segundo 
mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela: 

 
a) pelo INCC/FGV (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas) para as parcelas que se vencerem até a obtenção do Auto de 
Conclusão da obra; e  

 
b) pelo IGPM/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas) para as parcelas que se vencerem após a obtenção do auto de 
conclusão da obra, bem como para aquelas parcelas vencidas e eventualmente não 
pagas, que forem corrigidas monetariamente até então pela alínea “a” supra. 

 
c) pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) para parcelas de financiamento direto com a 
VENDEDORA, sobre as quais também incidirão juros conforme cláusula 68. 

 
44. Caso haja atraso na publicação do índice de reajuste mencionado no item acima, o cálculo 

da correção monetária deverá ser efetuado segundo o último índice publicado e, tão logo 
conhecido o índice do período, a parte devedora acertará com a outra a diferença a maior 
existente.  

 
44.1. Caso sejam constatadas diferenças, a maior ou a menor, decorrentes da forma 

de cálculo estabelecida no item 42 e 43 acima, estas serão pagas pelo 
COMPRADOR, ou devolvidas pela VENDEDORA, em uma única parcela que terá 
vencimento no mês imediatamente subsequente, na mesma data de pagamento das 
prestações regulares, atualizadas monetariamente, conforme item 40. 

 
45. 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, ajustam as partes contratantes que a correção de todos os valores devidos em 
razão deste contrato, inclusive aqueles porventura em atraso, passará, em substituição ao 
INCC/FGV, à utilização do ICC-SP/FGV (Índice de Custos da Construção Civil de São 
Paulo, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), ou ainda, caso esse índice também não 
possa ser utilizado, o IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela 
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Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), e, em substituição ao IGP-M/FGV, será 
utilizado o INPC/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), ou ainda, caso esse índice também não possa ser 
utilizado, o IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas). 

 
46. Na hipótese da VENDEDORA aceitar, temporariamente e por sua mera liberalidade, sem 

que tal fato caracterize novação, que o COMPRADOR efetue quaisquer pagamentos sem 
a devida atualização monetária ou acréscimos devidos, ainda que por congelamento, fica 
desde logo ajustado que: i) o saldo devedor continuará sendo reajustado monetariamente; 
ii) a cada mês, o COMPRADOR estará amortizando menos do que deveria; iii) a 
diferença entre o valor real de cada parcela e o de sua parcial amortização será cobrado 
pela VENDEDORA tão logo se encerre, de modo direto ou indireto, o congelamento ou 
quando da entrega das chaves, de transmissão do domínio ou ainda da quitação do preço. 

 
 
  IV.B.   DO LOCAL E MEIO DE PAGAMENTO 
 
47. À exceção da parcela inicial descrita na Alínea E.1 do Quadro Resumo, todos os valores 

devidos em razão deste instrumento deverão ser pagos pelo COMPRADOR à 
VENDEDORA, via boleto bancário, razão pela qual a VENDEDORA ou instituição 
financeira encaminhará o respectivo boleto por correio ou e-mail. 

 
47.1. A falta do recebimento dos boletos não exime o COMPRADOR de efetuar o 

pagamento (do valor da parcela e das penalidades moratórias decorrentes de eventual 
mora) das parcelas previstas neste instrumento, nem constitui justificativa para atraso 
em suas liquidações, uma vez que poderá obter as informações necessárias com 
antecedência aos vencimentos, através de todos os canais de comunicação 
disponibilizados pela VENDEDORA, nos escritórios da mesma. 

 
48. Todos os valores devidos em razão deste Contrato deverão ser pagos pelo 

COMPRADOR em moeda corrente nacional, à VENDEDORA, nos prazos pactuados e 
no local ali indicado.  

 
49. Eventuais mudanças no local dos pagamentos serão comunicadas ao COMPRADOR por 

escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data de vencimento. O 
COMPRADOR, por sua vez, obriga-se a informar à VENDEDORA qualquer alteração 
no seu endereço no mesmo prazo acima citado. 

 
50. Em caso de pagamento por meio de cheque, a quantia nele expressa somente será 

considerada paga após sua regular compensação. Os ônus decorrentes de eventuais 
dificuldades na compensação de cheques entregues em pagamento serão de inteira 
responsabilidade do COMPRADOR, que ficará sujeito(s), ainda, às penalidades previstas 
neste Contrato. 

 
51. Salvo expressa autorização da VENDEDORA, não serão permitidos pagamentos por 

meio de depósito bancário, ordem de pagamento, ordem de crédito, “DOC”, “TED” e 
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afins, diretamente em conta corrente da VENDEDORA, sob pena de ser desconsiderado o 
pagamento efetuado. 

 
52. O COMPRADOR neste ato, também se declara ciente de que em havendo optado pelo 

uso do sistema DDA (DÉBITO DIRETO AUTORIZADO) em qualquer de suas contas 
bancárias, os boletos de cobrança não serão enviados pelo correio e sim disponibilizados 
eletronicamente no Banco onde tenha feito a opção de pagamento. 

 
 
  IV.C   DAS AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 
 
53. Fica assegurado ao COMPRADOR, nos termos do parágrafo 2o do artigo 52 da Lei 8.078 

de 11.09.90, o pagamento antecipado total ou parcial do saldo devedor em aberto, desde 
que com a devida atualização monetária do preço pelos índices constantes deste Contrato, 
ainda que aplicados proporcionalmente até a data em que for realizada a antecipação dos 
valores.  

 
54. A antecipação do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado 

deverá ser efetuada sobre as parcelas cujos vencimentos estejam em ordem cronológica 
inversa à data do pagamento da antecipação, ou seja, sempre da última parcela para a 
primeira, de forma a não haver interrupção na sequência dos vencimentos das parcelas 
remanescentes do saldo do preço.  

 
55. O COMPRADOR não poderá pagar qualquer parcela do saldo do preço enquanto não 

tiverem sido pagas e quitadas aquelas que estiverem vencidas anteriormente. 
 
56. Toda antecipação de parcelas de preço será necessariamente precedida de notificação por 

escrito a VENDEDORA, com prazo mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência do 
pagamento pretendido. Tendo sido a VENDEDORA notificada, o COMPRADOR estará 
obrigado ao pagamento antecipado, sob pena de ser constituído em mora, com todas as 
consequências previstas no subtítulo IV.F e título VII deste Contrato. 

 
57. As amortizações extraordinárias não poderão ocasionar prejuízo a VENDEDORA, 

principalmente se decorrerem de circunstâncias exclusivamente favoráveis o 
COMPRADOR, ante a teoria da imprevisão consagrada no direito brasileiro. 

 
 
  IV.D   DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
 
58. As parcelas previstas na Alínea E do Quadro Resumo com vencimento após a emissão 

do auto de conclusão/habite-se do Empreendimento, poderão ainda ser pagas pelo 
COMPRADOR, em uma única parcela quando da averbação da construção ou na data da 
entrega das chaves: i) com recursos próprios ou de terceiros; ii) mediante financiamento a 
ser obtido por conta e risco destes, perante Instituição Financeira integrante do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) e/ou do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI); iii) com 
recursos do Fundo de Garantia por tempo de Serviços (FGTS) e iv) por concessão de 
financiamento imobiliário diretamente pela VENDEDORA, observadas as condições por 
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estas estabelecidas em instrumento próprio a ser firmado pelas Partes, caso aprovado o 
crédito pleiteado pelo COMPRADOR, a critério da VENDEDORA.  

 
58.1. Poderá ainda o COMPRADOR optar por financiar antes da emissão do habite-

se a aquisição da unidade autônoma objeto deste contrato junto à Unicred Integração 
nos termos do convênio assinado entre esta cooperativa de crédito e a 
VENDEDORA, ocasião onde por força do convênio assinado a VENDEDORA 
passará a figurar como avalista da operação até a emissão do habite-se da obra. 

 
1. Caso o COMPRADOR opte por financiar a unidade autônoma objeto deste 

contrato junto à Unicred Integração, a quitação do presente compromisso 
de venda e compra fica condicionada à resolução do aval prestado pela 
VENDEDORA. 

 
2. Caso o aval seja executado pela Unicred Integração, ficarão automaticamente 

os avalistas sub-rogados nos créditos e terá o COMPRADOR descontado 
tais valores de possíveis créditos a que tenha direito pela quebra do presente 
CONTRATO, sem prejuízo a cobrança das multas previstas na lei de 
incorporação. 

 
3. Fica a exclusivo critério da Unicred Integração o aceite ou recusa da Parte 

Ideal de unidade autônoma como garantida da operação de financiamento, 
podendo exigir outra garantia do COMPRADOR para aprovação do crédito. 

 
59. O financiamento não poderá acarretar ônus de qualquer natureza para a VENDEDORA, 

nem justificar atraso no pagamento da referida parcela do preço e demais obrigações 
contratuais pecuniárias. 

 
60. O COMPRADOR declara ter ciência de todas as normas e condições que atualmente 

regem a concessão de financiamentos habitacionais, inclusive daquelas relativas à 
concessão de financiamento pela faixa regulada do SFH, SFI ou pela Carteira Hipotecária, 
especialmente no que concerne à característica do mutuário, renda familiar exigida e valor 
da prestação para o montante a ser financiado. 

 
60.1. Fica a exclusivo critério do Agente Financeiro o aceite ou recusa da Parte 

Ideal de unidade autônoma como garantida da operação de financiamento, podendo 
exigir outra garantia do COMPRADOR para aprovação do crédito. 

 
61. O COMPRADOR declara que tem condições de cumprir todas as exigências para a 

obtenção do tipo de financiamento que vier a escolher e que tem ciência de que o agente 
financeiro, a seu exclusivo critério, reserva-se o direito de recusar a concessão do 
financiamento se o COMPRADOR não apresentar as condições jurídicas ou sócio-
econômicas exigidas para a assinatura do Contrato formalizador do empréstimo. 

 
62. O COMPRADOR obriga-se, ainda, a apresentar a documentação necessária à concessão 

do financiamento ao AGENTE FINANCEIRO no prazo máximo de 30 (trinta dias) 
contados da data do registro da Especificação de Condomínio ou da data de assinatura 
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deste Contrato, assinando os instrumentos necessários, sob pena do vencimento da 
referida parcela dar-se automaticamente em moeda corrente nacional, sujeitando-se aos 
efeitos da mora, inclusive com a possibilidade de rescisão motivada do presente Contrato 
na forma prevista na cláusula sétima adiante. 

 
63. As diligências para a obtenção do financiamento deverão ser implementadas 

exclusivamente pelo COMPRADOR, sendo certo que, a sua não obtenção, não retira a 
certeza, liquidez e exigibilidade da correspondente parcela do preço, nem a continuidade 
de sua atualização monetária e incidência de juros remuneratórios. 

 
64. O COMPRADOR deverá custear, por sua conta e risco, todas as despesas derivadas 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 a apresentação dos 
documentos relativos ao Empreendimento e a elas próprias. 

 
65. Caso o montante do repasse do financiamento não seja suficiente para a liquidação 

integral das parcelas mencionadas no item 58 supra, acrescido de seus encargos, o 
COMPRADOR deverá pagar a aludida diferença, de uma só vez, atualizada 
monetariamente na forma deste contrato, no momento da assinatura do contrato de compra 
e venda com pacto adjeto de hipoteca com o AGENTE FINANCEIRO, ou ainda no ato de 
instituição de alienação fiduciária sobre o imóvel, a favor do AGENTE FINANCEIRO.   

 
65.1. A exclusivo critério da VENDEDORA, firmado o contrato de compra e venda 

definitivo com o AGENTE FINANCEIRO, as eventuais parcelas vincendas do preço 
não abrangidas pelo financiamento serão garantidas por notas promissórias com 
caráter "pro soluto".  

 
66. Como a VENDEDORA só receberá a importância a ser financiada, após o registro do 

respectivo instrumento de financiamento, no Cartório de Registro de Imóveis, as partes 
convencionam que o COMPRADOR ficará obrigado ao pagamento à VENDEDORA da 
variação monetária diária entre a data de vencimento de tal parcela, e a da efetiva 
liberação do crédito pelo agente financeiro, constituindo-se tal valor em dívida líquida e 
certa, exigível na forma deste Contrato. 

 
67. Se, por qualquer motivo, o COMPRADOR não obtiver o financiamento tratado neste 

título, a parcela de preço a ele correspondente deverá ser liquidada pelo COMPRADOR, 
devidamente reajustada na forma pactuada neste Contrato, com recursos próprios dele, 
COMPRADOR, na data fixada na Alínea E do Quadro Resumo, sob as penas previstas 
no subtítulo que trata da mora e do título que trata do inadimplemento. 

 
 
  IV.E.    DO FINANCIAMENTO COM A VENDEDORA 
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68. Caso o COMPRADOR, na ocasião da conclusão das obras do Empreendimento, e para 
recebimento da posse da unidade autônoma não obtenha financiamento de instituição 
financeira, a VENDEDORA poderá, a seu exclusivo critério, conceder-lhe financiamento 
direto do saldo devedor então existente, sobre o qual incidirá juros de 0,79% ao mês, 
calculados pelo sistema da Tabela Price a partir da data da averbação da construção e do 
registro da Instituição e Especificação do Empreendimento ou, alternativamente, da 
entrega das chaves, o que primeiro ocorrer, além da correção monetária prevista neste 
Contrato, conforme itens 42, 43, 44 e 45 acima, observadas ainda as condições seguintes. 

 
69. Uma vez registrado o Instrumento de Instituição, Especificação e Divisão do 

Empreendimento, parcial ou total, e concomitante averbação da construção, na matrícula 
já mencionada, o COMPRADOR se obriga, como condição para o recebimento da posse 
do imóvel, a celebrar com a VENDEDORA, escritura definitiva de venda e compra do 
imóvel ora compromissado, que será lavrada em Cartório de Notas escolhido 
exclusivamente pela VENDEDORA, ou ainda instrumento particular com efeitos de 
escritura definitiva, nos termos das Leis 9.514/97 e 10.931/2004, com pagamento do saldo 
do preço a prazo e pacto adjeto de alienação fiduciária; então na qualidade de proprietário 
e fiduciante, em garantia do pagamento do saldo devedor em aberto e cumprimento das 
obrigações assumidas, transferirá à VENDEDORA, esta então na qualidade de fiduciária 
(credora), a propriedade resolúvel do mesmo imóvel, nos moldes e termos da Lei 
9.514/97, obrigando-se o COMPRADOR a assinar todos e quaisquer instrumentos 
públicos ou particulares necessários à consecução da alienação fiduciária aqui tratada. 

 
69.1. Para a formalização do instrumento particular com força de escritura definitiva 

supra referido, é necessário que o COMPRADOR tenha contratado seguro contra 
morte e invalidez permanente (tipo “prestamista”), como garantia do pagamento do 
saldo devedor, seguro esse com vigência até final liquidação da obrigação assumida, 
emitido por seguradora de primeira linha e em condições normais de mercado, 
devendo o COMPRADOR atender, também e necessariamente, as disposições 
constantes do item 70 abaixo. 

 
69.2. Quando da assinatura dos instrumentos acima, cujas minutas-padrão serão 

fornecidas pela VENDEDORA, as prestações vincendas do preço poderão, a critério 
da mesma, ser representadas por notas promissórias emitidas pelo COMPRADOR. 

 
69.3. A alienação fiduciária em garantia será procedida nos termos da Lei 9.514/97, 

por meio de instrumento que atenderá aos requisitos exigidos pela legislação, 
prevendo, inclusive, a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, na 
hipótese de vencida e não paga a dívida, conforme previsto no art. 26, da citada Lei 
9.514/97. Constituída a propriedade fiduciária, haverá desdobramento da posse, sendo 
o COMPRADOR detentor da posse direta e a VENDEDORA detentora da posse 
indireta do imóvel. 

 
69.4. Caso o COMPRADOR se recuse a cumprir a obrigação assumida, não 

firmando a escritura definitiva de venda e compra do imóvel com pacto adjeto de 
alienação fiduciária, no prazo que for assinalado pela VENDEDORA, estará 
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infringindo cláusula contratual, aplicando-se, no caso, o disposto na cláusula sétima 
do presente Contrato, dando motivo para a rescisão motivada do mesmo. 

 
69.5. Fica expressamente ajustado que, até a formalização da escritura de venda e 

compra e da alienação fiduciária em garantia do saldo do preço a ser pago e do 
cumprimento das demais obrigações pelo COMPRADOR, poderá a VENDEDORA 
reter a entrega da posse da unidade autônoma. 

 
69.6. Correrão por conta do COMPRADOR todas as despesas decorrentes do 

presente Contrato e da escritura de venda e compra e da alienação fiduciária da 
mesma unidade, inclusive emolumentos e custas de Tabelião de Notas, se for o caso, 
e de Oficial de Registro de Imóveis, imposto de transmissão (ITBI) e laudêmio, bem 
como outros tributos e despesas. Serão ainda de responsabilidade do COMPRADOR 
as despesas com certidões, despachante e inscrição imobiliária do imóvel perante a 
Municipalidade, bem como o custeio do seguro relativo à cobertura do saldo devedor, 
no caso de morte e invalidez permanente do COMPRADOR e danos físicos do 
imóvel. 

 
70. O presente Contrato será resolvido na ocorrência de qualquer das condições resolutivas 

constantes das alíneas “a” e “b” abaixo, as quais serão verificadas e validadas pela 
VENDEDORA, face à futura alienação fiduciária referida nos itens 69 e seguintes e 
realização de securitização dos créditos, tudo conforme previsto neste Contrato, como 
segue: 

 
a) caso o COMPRADOR tenha quaisquer restrições ou máculas cadastrais que possam 

impedir a realização da securitização decorrente do presente negócio, assim como 
inadimplemento contumaz no pagamento de parcelas ao longo deste contrato; ou 

 
b) caso o COMPRADOR não possua cadastro sócio-econômico que permita a 

verificação e a comprovação de renda, suficientemente necessária para a realização do 
presente negócio. 

 
71. A data do vencimento das parcelas do preço, bem como sua exigibilidade, não tem 

qualquer vínculo com o andamento ou conclusão da obra prometida. 
 
 
  IV.F.    DO ATRASO NO PAGAMENTO 
 
72. O atraso no pagamento de qualquer quantia devida em razão desta avença caracterizará o 

COMPRADOR como inadimplente, sujeitando-o ao pagamento à VENDEDORA dos 
valores vencidos e não pagos, atualizados monetariamente, de acordo com a variação "pro 
rata die", pelo índice aplicável nos termos deste contrato, acrescidos de juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês ou fração de mês e da multa moratória (de aplicação imediata) 
de 2% (dois por cento). 

 
73. Na hipótese de atraso nos pagamentos, o COMPRADOR será constituído em mora após 

prévia interpelação judicial ou por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e 
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Documentos, nos moldes do Decreto-Lei n.º 745 de 07/08/1969, hipótese em que o 
COMPRADOR, deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 
principal, atualizado monetariamente e com as penalidades previstas neste contrato, 
acrescido das despesas incorridas pela VENDEDORA para o cumprimento da 
notificação. 

 
74. Caso o COMPRADOR não purgue a mora no prazo de 15 dias antes referido, a 

VENDEDORA poderá, a seu exclusivo critério: i) antecipar o vencimento do saldo do 
preço do contrato, hipótese em que o COMPRADOR lhe pagará, além do principal 
reajustável monetariamente, os juros de mora e multa acima convencionados; ou ii) 
considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sendo que, nesta hipótese, a 
VENDEDORA deverá devolver parte dos valores até então pagos, na forma do título VII. 

 
 

V. DOS DEMAIS VALORES A SEREM PAGOS 
 
75. Como acima informado, para as unidades localizadas no Setor Hoteleiro, além dos valores 

a serem pagos à VENDEDORA pela aquisição do Imóvel, devem ser pagos também 
outros valores devidos a terceiros decorrentes da operação hoteleira a ser desenvolvida no 
Setor Hoteleiro do Empreendimento, conforme discriminação abaixo. 

 
75.1. Os valores serão pagos pelo COMPRADOR na proporção de sua Parte Ideal de 

Unidade Autônoma. 
 

75.2. Fica estipulado que a falta de pagamento destes valores também constituirá 
infração contratual, aplicando-se, no caso, as disposições contidas no título VII deste. 

 
 
  V.A.    DO REEMBOLSO DA MARCA 
 
76. Os adquirentes de unidades autônomas localizadas no Setor Hoteleiro do Empreendimento 

pagarão na forma do item 76.1. ainda o reembolso à Operadora Hoteleira da Taxa devida 
para o funcionamento da operação hoteleira do Setor Hoteleiro do Empreendimento, 
conforme previsto em contrato específico mencionado, indicado no item 30 – em R$ 
1.312,00 (hum mil, trezentos e doze reais) por apartamento de 18,45m² de área privativa, 
R$ 1.677,00 (hum mil, seiscentos e setenta e sete reais) por apartamento de 23,58m² de 
área privativa, e R$ 2.624,00 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais) por apartamento 
de 36,90m² de área privativa, ou seja, R$ 71,11 por metro quadrado de área privativa que 
acrescidos dos tributos decorrentes que incidirem nos termos da legislação em vigor, 
atualizados monetariamente pela variação positiva do Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde abril/2018. 

 
76.1. Os valores constantes no item 76 acima e 80 abaixo serão pagos mediante 

compensação com até 50% dos valores que a operadora Hoteleira tiver que pagar aos 
adquirentes em razão do contrato de locação do Empreendimento, até final quitação. 
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  V.B.   DA TAXA DE VISTORIA 
 
77. Em razão das peculiaridades da destinação do Empreendimento, e dos padrões aceitos 

pelo Grupo PLAZA, detentor da marca que será explorada pela Operadora Hoteleira no 
Empreendimento, será contratada uma empresa terceira e/ou arquiteto ("Vistoriadora") a 
ser indicada pela Operadora Hoteleira, para realizar os serviços de vistoria do Setor 
Hoteleiro do Empreendimento e atestar a regularidade do mesmo frente aos padrões da 
marca PLAZA. A contratação dessa empresa será feita pela Operadora Hoteleira, e os 
custos para a contratação da empresa vistoriadora não serão reembolsados a mesma 
pelos proprietários e promitentes compradores das unidades autônomas. 

 
78. Para fins do ora disposto, o COMPRADOR, neste ato, declara concordar com a 

contratação da empresa Vistoriadora antes mencionada pela Incorporadora. 
 
79. Os honorários da Vistoriadora são estimados em R$ 2,00 por metro quadrado de área 

privativa, ou seja, R$ 36,90 por apartamento de 18,45m² de área privativa, R$ 51,16 por 
apartamento de 23,58m² de área privativa, e R$ 73,80 por apartamento de 36,90m² de área 
privativa, e serão arcados pela VENDEDORA. 

 
 
  V.C.    DA PRÉ-OPERAÇÃO 
 
80. Finalmente, ainda quanto aos adquirentes de Parte Ideal de unidade autônoma ou de 

unidades autônomas do Setor Hoteleiro do Empreendimento, além dos valores antes 
mencionados, também deverão ser pagos os Honorários Pré-Operacionais, devidos à 
Operadora Hoteleira, que conforme previsto em contrato específico que com ela foi 
firmado – no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), destinada ao 
pagamento dos custos com contratação de funcionários, treinamentos, salários, encargos e 
alimentação, capital de giro, bem como compra de material de limpeza, higiene, escritório, 
e gastos diversos, como água, luz, telefone, entre outros, que antecedem a abertura do 
HOTEL; este valor será pago por cada locador de acordo com a proporcionalidade da 
participação de sua unidade hoteleira no todo, sendo estimada em R$ 3.279,65 (três mil, 
duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) por apartamento de 18,45m² 
de área privativa, R$ 4.191,55 (quatro mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e cinco 
centavos) por apartamento de 23,58m² de área privativa, e R$ 6.559,30 (seis mil, 
quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) por apartamento de 36,90m² de área 
privativa, base março/2019, reajustados anualmente conforme índice IGP-M.  

 
80.1. Este valor, reajustado pelo IGP-M/FGV assim como o constante no item 76 

acima será pago pelo COMPRADOR à Operadora Hoteleira mediante retenção de até 
50% (cinquenta por cento) que o COMPRADOR tiver a receber da Operadora 
Hoteleira pela exploração do Empreendimento, na forma do contrato de locação, até a 
final quitação. 

 
80.2. O valor acima será acrescido dos tributos decorrentes que incidirem nos termos 

da legislação em vigor, e atualizados monetariamente pela variação positiva do Índice 
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Geral de Preços – Mercado (IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
desde março/2019. 

 
 
VI. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 
 
81. O COMPRADOR somente poderá ceder os direitos de que se torna titular através 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: i) o COMPRADOR 
esteja em dia, na ocasião, com os pagamentos e demais obrigações por ele assumidas 
através do presente Contrato e não tenham instituído quaisquer ônus sobre os direitos 
aquisitivos relativos à Parte Ideal de unidade autônoma ou de unidade autônoma objeto 
deste; ii) o novo adquirente se sub-rogue em todas as obrigações assumidas pelo 
COMPRADOR neste Contrato; iii) o novo adquirente venha a comprovar, de modo 
irrefutável, sua idoneidade jurídica, econômica e financeira, comprovando estar apto a 
assumir as obrigações que lhe forem imputadas; iv) o COMPRADOR efetue o 
pagamento da taxa de transferência à VENDEDORA, correspondente a 1,5% (um vírgula 
cinco por cento) do preço total da presente venda, indicado na Alínea E do Quadro 
Resumo, atualizado monetariamente de acordo com os índices aqui ajustados, e, v) o 
COMPRADOR ou o cessionário apresentem os recolhimentos devidos em função da 
transferência, em especial do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 
 
81.1. A taxa correspondente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do preço total da 

presente venda mencionada no item “iv” supra não se aplica quando a cessão dos 
direitos deste contrato ocorrer entre ou para pessoa jurídica que componha o grupo 
econômico do COMPRADOR. 

 
81.2. A VENDEDORA se exime de qualquer obrigação ou responsabilidade, 

relativo 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 deverá obedecer aos termos da minuta padrão, a ser fornecida oportunamente pela 
VENDEDORA. 

 
81.3. Ocorrendo transferência sem a anuência da VENDEDORA, esta será nula de 

pleno direito, permanecendo o COMPRADOR vinculado às obrigações assumidas 
perante a VENDEDORA ficando sujeito, ainda, à rescisão contratual e a suas 
implicações legais e contratuais, a teor da cláusula sétima deste contrato. 

 
81.4. O COMPRADOR obriga-se a comunicar expressamente a seus cessionários, 

locatários, usuários, adquirentes da unidade em caso de alienação em relação a todas 
as condições do Empreendimento, em especial em relação à Convenção de 
Condomínio, o respectivo Regimento Interno e decisões assembleares que vierem a 
ser deliberadas. 

 
81.5. Quando tratar-se de Parte Ideal de unidade autônoma, deverá o 

COMPRADOR comunicar os proprietários das demais Partes Ideais da unidade 
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autônoma para que esses possam exercer seu direito à preferência de compra em 
acordo com o artigo 504 do Código Civil de 2002. 

 
82. O COMPRADOR tem ciência ainda, que se a VENDEDORA securitizar seus recebíveis 

a empresa terceirizada, o mesmo deverá aderir ao contrato de seguro para cobertura dos 
riscos de morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, obrigando-se a pagar os 
respectivos prêmios, com reajustes idênticos aos contratados neste Contrato. 

 
 
VII. DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
83. Ficam expressamente estabelecidas, as seguintes hipóteses de rescisão do presente 

Contrato:  
 

a) se o COMPRADOR ficar em mora quanto ao pagamento de qualquer quantia 
integrante do preço desta promessa de venda e compra em prazo superior ao fixado na 
notificação a ser enviada nos termos do subtítulo IV.F; 

 
b) se, enquanto houver saldo devedor em favor da VENDEDORA, o COMPRADOR 
promover a cessão ou a transferência a terceiros dos direitos e obrigações decorrentes 
deste contrato, sem observância dos requisitos da cláusula nona adiante; 

 
c) se o COMPRADOR não cumprir qualquer outra obrigação prevista neste contrato, 
assim como aquelas a ele acessórias tais como: pagamento das taxas condominiais 
ordinárias e extraordinárias relativas à unidade, seguros, Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e demais impostos, taxas e contribuições que venham incidir sobre a 
unidade, enquanto não houver quitado seu preço, ou, mesmo que quitado, não houver 
transmitido seu domínio junto ao Registro de Imóveis competente e o cadastro do imóvel 
junto à Municipalidade. 

 
d) se o COMPRADOR, sem consentimento prévio e expresso da VENDEDORA, 
constituir qualquer ônus real sobre a Parte Ideal de unidade autônoma ou de unidade 
autônoma, que não os relativos ao contrato ora firmado;  

 
e) se contra o COMPRADOR for movida ação ou execução, ou decretada medida 
judicial, que de algum modo afete o imóvel objeto deste compromisso, no todo ou em 
parte, ou que lhe afete o patrimônio, reduzindo ou tornando duvidosa a possibilidade de 
cumprir as obrigações ora estabelecidas; 

 
f) se o COMPRADOR não cumprir, para o recebimento da posse da unidade, as 
condições constantes do título VIII;  

 
g) se o COMPRADOR incidir em insolvência; ou, 

 
h) se o COMPRADOR fizer composição moratória com seus credores, oferecendo em 
garantia os direitos decorrentes deste compromisso, 
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i) em razão de inadimplência do COMPRADOR junto à instituição de crédito onde a 
VENDEDORA figure como avalista da operação. 

 
83.1. Na hipótese de ajuizamento de ação judicial pela VENDEDORA para rescisão 

do contrato e efetivação de seus direitos, o COMPRADOR será responsável pelo 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este desde já arbitrado 
em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito em aberto. 

 
83.2. Caso o COMPRADOR esteja na posse do imóvel, fica reconhecido e 

assegurado à VENDEDORA, na hipótese de rescisão deste Contrato, o direito de se 
reintegrar liminarmente na posse da unidade objetivada neste Contrato. 

 
84. Operando-se a rescisão deste Contrato, de forma extrajudicial ou judicial, em razão das 

hipóteses previstas no item 83 acima ou em caso de o COMPRADOR optar por sua 
resolução antecipada imotivada (distrato), caberá a VENDEDORA devolver as quantias 
pagas pelo COMPRADOR, diretamente à VENDEDORA, para aquisição da Parte Ideal 
de unidade autônoma ou unidade autônoma, atualizadas com base no índice estabelecido 
para a correção monetária das parcelas do preço, constante no item 42 acima, deduzindo-
se, cumulativamente: 

 
a) a integralidade da comissão de corretagem; 

 
b) a multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga; e 

 
c) quaisquer valores quitados pela VENDEDORA a título de aval prestado ao 
COMPRADOR. 

 
84.1. Sem prejuízo do previsto no item 84 acima, diante do período no qual a 

unidade autônoma ficou disponível ao COMPRADOR, nos casos de resolução por 
inadimplemento contratual ou distrato, previstos no item 84 acima, responderá o 
COMPRADOR pelos seguintes valores: 

 
a) condomínio de utilização, taxas de luz e gás, IPTU, foro e demais impostos e taxas 
decorrentes do uso e propriedade imobiliária até a data da efetiva desocupação; 

 
b) reparos necessários à reposição do imóvel no mesmo estado em que foi entregue ao 
COMPRADOR, salvo se este já o tenha devolvido à VENDEDORA nesta condição; 

 
c) incidirá uma taxa diária de ocupação fixada em 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 
o preço de venda, atualizado monetariamente e acrescido dos juros eventualmente 
contratados, devida desde o primeiro dia do mês da entrega da posse do imóvel ao 
COMPRADOR, ou da data em que o imóvel se encontre disponível para entrega ao 
COMPRADOR, o que primeiro ocorrer, até a efetiva devolução do imóvel, caso o 
COMPRADOR já exerça a posse à época do inadimplemento; 

 
d) todos os tributos pagos pela VENDEDORA em decorrência do recebimento das 
parcelas do preço; 
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e) despesas e custas judiciais, além de honorários de advogado incorridos. 

 
84.1.1 Os débitos do COMPRADOR previstos no item 84.1 acima poderão 

ser pagos mediante compensação com a quantia que será restituída ao 
COMPRADOR, nos termos do item 84 acima. 

 
84.1.2 Os descontos e retenções tratados neste item 84, após a resolução 

contratual ficam limitados aos valores efetivamente pagos pelo 
COMPRADOR para aquisição da Parte Ideal de unidade autônoma ou 
de unidade autônoma em questão, salvo com relação as quantias 
referentes a fruição da unidade, previstas no item 84.1 acima. 

 
84.1.3 Caso o COMPRADOR esteja na posse do imóvel, receberá a referida 

devolução desde que o imóvel tenha sido restituído à VENDEDORA, 
livre e desocupado de pessoas e coisas, e reposto ao idêntico estado em 
que lhe foi entregue. 

 
84.1.4 Caso a incorporação imobiliária objeto deste Contrato não esteja 

submetida ao regime do patrimônio de afetação, deduzidas as quantias 
a que se referem os itens anteriores, o saldo remanescente será 
restituído ao COMPRADOR em parcela única, até 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, contados da data da resolução do contrato. 

 
84.1.5 Em contrapartida, estando a incorporação imobiliária submetida ao 

regime do patrimônio de afetação, deduzidas as quantias a que se 
referem os itens anteriores, o saldo remanescente será restituído ao 
COMPRADOR, em parcela única, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias após o Habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão 
público municipal competente. Ainda, neste caso, a multa aplicável, 
prevista na alínea “b” do item 84 passará a ser de 50% (cinquenta por 
cento) da quantia paga.  

 
84.1.6 Caso ocorra a revenda da Parte Ideal de unidade autônoma ou de 

unidade autônoma, dentro dos prazos de restituição previstos nos itens 
84.1.4 e 84.1.5, o saldo remanescente será restituído ao 
COMPRADOR, em parcela única, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias da revenda. 

 
84.1.7 Não incidirá a multa prevista na alínea “b” do item 84 ou item 84.1.5 se 

o COMPRADOR encontrar comprador substituto que o sub-rogue nos 
direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja a devida 
anuência prévia e inequívoca da VENDEDORA e a aprovação dos 
cadastros e da capacidade financeira e econômica do comprador 
substituto. 
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84.1.8 Os valores da restituição e das obrigações e encargos do 
COMPRADOR serão atualizados com base nos critérios de 
atualização monetária pactuados neste contrato, tomando-se como 
termo inicial a data de cada desembolso e, como termo final, a data da 
restituição ou do pagamento. 

 
85. Na hipótese de resolução, judicial ou extrajudicial, deste contrato, a VENDEDORA terá 

livre disponibilidade sobre o imóvel, podendo, inclusive, aliená-lo a terceiros, ainda que 
não tenha restituído as quantias devidas ao COMPRADOR na forma deste contrato, 
inclusive no caso em que o COMPRADOR deixar de recebê-las, por sua ação ou 
omissão. 

 
86. Ainda na hipótese de rescisão deste contrato, o COMPRADOR perderá em favor da 

VENDEDORA as benfeitorias úteis e as voluptuárias introduzidas no imóvel. As 
necessárias serão compensadas, em favor da VENDEDORA, com as perdas e danos e 
lucros cessantes verificados em decorrência do inadimplemento do COMPRADOR. As 
acessões erigidas na unidade incorporar-se-ão a esta, assim, em caso de inadimplemento, o 
COMPRADOR não fará jus a qualquer tipo de indenização pelas acessões que 
constituirão a futura unidade autônoma e que não se confundem com as benfeitorias acima 
mencionadas que ele eventualmente introduzir no imóvel, não havendo qualquer hipótese 
de retenção da posse por conta de referidas benfeitorias. 

 
 
  VII.A.   DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
 
87. Em função do inadimplemento do COMPRADOR, a VENDEDORA poderá, na forma 

do artigo 63 da Lei 4.591/64, promover a constituição em mora do COMPRADOR em 
razão de sua inadimplência e a consequente alienação, por público leilão da Parte Ideal de 
unidade autônoma ou de unidade autônoma, observado que a alienação da Parte Ideal de 
unidade autônoma ou de unidade autônoma, decorrente do inadimplemento do 
COMPRADOR, poderá ainda ser promovida pela VENDEDORA, investida do mandato 
legal irrevogável a que se refere o §5º, do art. 63, da Lei no 4.591/64, combinado com o 
art. 1º, inciso VII, da Lei no 4.864/65, cujos poderes, são considerados como se aqui 
estivessem literalmente transcritos, caso o COMPRADOR esteja inadimplente por prazo 
superior a 90 (noventa) dias ou 3 (três) parcelas consecutivas e seja constituído em mora 
na forma do item 73 e 74 supra.  

 
88. No caso da alienação ser procedida por leilão, a segunda praça será realizada uma hora 

após ter sido efetuada a primeira, e, no caso de nesta não ter sido apurado o “quantum” 
mencionado no § 2º, do art. 63, da lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Se, mesmo 
em segunda praça, os direitos não forem arrematados, serão realizados tantos leilões 
quantos forem necessários, até a arrematação da unidade autônoma. 

 
89. Na hipótese de alienação dos direitos através de leilão, a dívida do COMPRADOR junto 

à VENDEDORA será ainda acrescida das seguintes verbas: 
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a) despesas com a realização do leilão como elaboração e publicações de editais (à razão de 
6%), comissão de leiloeiro (5%), calculadas sobre o valor do débito (principal e 
acréscimos), na hipótese de iniciada ou concluída a alienação dos direitos do 
COMPRADOR a terceiros; 

 
b) multa compensatória de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do débito (principal 

e acréscimos). 
 
90. Ocorrendo a resolução deste contrato, o arrematante da unidade leiloada sub-rogar-se-á 

em todos os direitos e obrigações atribuídos contratualmente ao COMPRADOR. 
Referida pessoa deverá pagar todo o débito do COMPRADOR, em relação à unidade 
autônoma, de uma só vez, em moeda corrente ou na forma ajustada com a 
VENDEDORA. 

 
91. O COMPRADOR perderá, em favor do arrematante da unidade leiloada, todas as 

acessões, benfeitorias e construções acrescidas ao imóvel, tudo sem direito a qualquer 
restituição, compensação ou retenção. 

 
 

VIII. DA POSSE 
 
92. Uma vez concluídas as obras civis, com a expedição do Habite-se, bem como estando 

equipadas e montadas tanto as unidades autônomas quanto as áreas comuns do 
Empreendimento, tratará a VENDEDORA de notificar o COMPRADOR para realizar a 
vistoria da sua unidade. 

 
93. No caso de unidades do Setor Hoteleiro, a VENDEDORA notificará a Operadora 

Hoteleira para que providencie junto a empresa de vistoria contratada a inspeção do 
Empreendimento para certificação de que o mesmo se encontra de acordo com os padrões 
aceitos pela marca PLAZA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Não havendo 
qualquer ressalva na vistoria, a posse direta da unidade objeto do presente Contrato será 
transmitida diretamente a Operadora Hoteleira, nos termos do contrato de locação firmado 
com esta, e no qual o COMPRADOR se sub-rogará, e a posse indireta da unidade será 
entregue ao COMPRADOR, desde que adimplente com este Contrato, inclusive com as 
despesas operacionais. 

 
94. Caso esteja adimplente com suas obrigações, mas ainda haja saldo vincendo do preço por 

pagar, para que o COMPRADOR seja imitido na posse direta ou indireta (no caso de 
unidade do Setor Hoteleiro) do imóvel, ele obriga-se a quitar referido saldo mediante 
financiamento bancário, ou se aceito pela VENDEDORA, financiamento direto com esta, 
hipótese em que o COMPRADOR se obriga a celebrar, como condição precedente e 
essencial para o recebimento da unidade, instrumento de transmissão definitiva da 
unidade, com instituição de alienação fiduciária em garantia, em favor da VENDEDORA 
ou da instituição financeira que detiver o crédito decorrente deste Contrato, respeitado 
para tal os procedimentos constantes na cláusula oitava, assim como o recolhimento do 
ITBI, emolumentos do registro de imóveis e demais despesas devidos em razão desta 
contratação. 
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95. A partir da emissão do termo do prazo de notificação para recebimento das chaves, 

passarão a correr exclusivamente por conta do COMPRADOR todos os tributos, 
taxas condominiais e outras despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a 
unidade autônoma ou parte ideal de unidade autônoma ora compromissada, ainda 
que lançados em nome da VENDEDORA. Deixando de efetuar os pagamentos aqui 
previstos, enquanto não tiver recebido a escritura definitiva, o COMPRADOR será 
considerado em mora para todos os fins de direito e estará sujeitos as sanções constantes 
nos itens do título VII. A VENDEDORA poderá optar entre promover ação de obrigação 
de fazer, de cobrança ou de execução do valor da despesa não paga, sem óbice ao 
ressarcimento dos prejuízos que vier a sofrer ante a omissão do COMPRADOR. 

 
96. A VENDEDORA poderá exercer seu direito de retenção da unidade autônoma ou de 

parte ideal de unidade autônoma, enquanto não saldadas todas as obrigações exigíveis do 
COMPRADOR, com ênfase à assinatura de contrato de financiamento, confissão de 
dívida e apresentação de garantias, sem prejuízo das obrigações deste a que alude o item 
anterior. Todavia, a eventual inadimplência do COMPRADOR, que acarrete a retenção 
das chaves, não exclui sua responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio 
da unidade por ele adquirida. 

 
 
IX. DA ESCRITURA DEFINITIVA 
 
97. Desde que adimplente com suas obrigações, o COMPRADOR fará jus à outorga da 

escritura definitiva de venda e compra dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados do 
registro parcial da Instituição, Especificação e Convenção de Condomínio e da quitação 
integral do preço ou do financiamento, ou da resolução de aval prestado pela 
VENDEDORA, o que ocorrer por último, prazo este em que o COMPRADOR obriga-se 
a tomar as medidas cabíveis para a efetiva lavratura da escritura e seu posterior registro. 

 
98. O COMPRADOR obriga-se a transferir a inscrição imobiliária na Prefeitura Municipal 

para o seu nome, no prazo máximo de 30 (trinta) dias posteriores ao registro da referida 
escritura no Oficial de Registro de Imóveis, para que os impostos e taxas incidentes sobre 
o imóvel passem a ser lançados em seu nome.  

 
99. Não cumprido o aqui pactuado responderá o COMPRADOR pelo ressarcimento dos 

prejuízos que a VENDEDORA vier a experimentar por omissão dele, cumulados com 
multa penal compensatória de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o prejuízo se dele 
for exigido o cumprimento de qualquer obrigação que, por força deste contrato tenha o 
COMPRADOR como responsável e ainda a uma Taxa de Administração na ordem de 
10% (dez por cento) sobre os referidos dispêndios. Sem prejuízo da multa e da taxa 
estipuladas a VENDEDORA fica desde já expressamente autorizada, se entender 
conveniente, a providenciar a inscrição municipal acima mencionada em nome do 
COMPRADOR. 

 
100. Caso o COMPRADOR obtenha financiamento ou repasse de financiamento de 

instituição financeira para quitação do preço, a transmissão definitiva do imóvel poderá 
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ser realizada por instrumento particular com força de escritura definitiva, com instituição 
de garantia real sobre o imóvel (hipoteca ou alienação fiduciária) a favor da instituição 
financeira, após a quitação integral do preço, além das obrigações acessórias de 
recolhimento de impostos, taxas, tributos, contribuições condominiais, e outras que 
porventura sejam exigíveis. Alternativamente, caso o COMPRADOR não obtenha 
financiamento de instituição financeira, a VENDEDORA poderá, a seu exclusivo critério, 
exigir, para entrega da posse da unidade, efetuar a transmissão definitiva do imóvel por 
instrumento particular com força de escritura definitiva, com instituição de alienação 
fiduciária em garantia das parcelas do preço remanescentes, incidente sobre o imóvel a 
favor da VENDEDORA, ou ainda de instituição financeira que venham a adquirir 
referidos créditos.  

 
100.1. Na hipótese da VENDEDORA figurar como avalista da operação de crédito 

obtido pelo COMPRADOR para aquisição da unidade autônoma, a transmissão 
definitiva do imóvel fica condicionada a resolução do aval prestado e a escrituração 
do imóvel junto ao estabelecimento notarial indicado pela VENDEDORA, com 
renúncia do COMPRADOR por qualquer outro estabelecimento. 

 
101. Para fins de outorga de escritura, o COMPRADOR ficará obrigado, na forma da 

legislação vigente, a apresentar à VENDEDORA ou ao Cartório de Notas, a 
correspondente certidão de quitação de tributos imobiliários referente ao imóvel em 
questão, bem como a declaração de inexistência de débitos condominiais, assinada pelo 
Síndico, com firmas reconhecidas, acompanhadas da cópia da Ata de Assembleia Geral 
que o elegeu. Constatado débito em aberto fica o COMPRADOR responsável pela 
quitação integral do respectivo valor, ficando a transmissão do imóvel, assim como de sua 
posse suspensa até o cumprimento dessa obrigação. 

 
102. Correrão por conta do COMPRADOR todas as despesas para transmissão do imóvel, 

inclusive de lavratura da escritura, se for o caso, o seu registro e todas as demais 
decorrentes, tais como prêmios relativos a seguros, deságios, imposto sobre operações 
financeiras (IOF), imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), emolumentos de 
cartórios de notas e de registro de imóveis, certidões imobiliárias e distribuidores em 
nome da VENDEDORA e dele COMPRADOR, despachantes, e tudo o que mais lhe for 
atinente. 

 
103. A VENDEDORA reserva-se o direito de indicar o Cartório de Notas que irá lavrar os 

instrumentos públicos mencionados neste contrato, tendo em vista a necessidade de prévio 
depósito de sua documentação societária e habitualidade do cartório que vier a ser 
indicado com a modalidade de negócios por ela realizada, visando poupar tempo. 

 
 

X. DA AUTORIZAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL 
 
104. Com o objetivo de complementar os recursos financeiros para conclusão da obra do 

Empreendimento, a VENDEDORA poderá contratar financiamento destinado ao fomento 
da construção do Empreendimento junto a AGENTE FINANCEIRO. Por força legal, e 
visando possibilitar a liberação dos recursos, a VENDEDORA outorgará em garantia da 
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dívida, HIPOTECA DE 1º GRAU ou a instituição de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA sobre 
o terreno e benfeitorias do Empreendimento, incluindo a unidade que o COMPRADOR 
está adquirindo. Todos os recursos obtidos junto ao AGENTE FINANCEIRO serão 
utilizados única e exclusivamente na execução das obras do Empreendimento. 

 
104.1. O COMPRADOR tem ciência que, quando da contratação do financiamento à 

produção do Empreendimento, a instituição financeira poderá convocá-lo para assinar 
termo de anuência ao contrato de financiamento. O COMPRADOR, assim, 
compromete-se a comparecer e assinar, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
convocação, o termo de anuência ao financiamento bem como eventuais outros 
documentos que a instituição financeira imponha como necessários à contração. 

 
104.2. A VENDEDORA comunica que, por força de referido financiamento, se 

contratado, poderá ceder e transferir os direitos creditórios decorrentes deste contrato 
a AGENTE FINANCEIRO, mediante operação de securitização de recebíveis, 
desconto de títulos, cessão de créditos, ou outra modalidade, o que é aceito pelo 
COMPRADOR. A VENDEDORA responsabiliza-se perante o COMPRADOR por 
informar ao cessionário sobre qualquer alteração quanto ao crédito cedido, quer por 
antecipação de pagamentos, quer por rescisão ou qualquer outro ato modificativo de 
direitos que venham a ser estipulados pelas partes. Fica o COMPRADOR ciente, 
ainda, de que a VENDEDORA poderá emitir Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), 
assim como o AGENTE FINANCEIRO poderá emitir Letra de Crédito Imobiliário 
(LCI), nos termos da Lei nº 10.931/04, obrigando-se o COMPRADOR a assinar 
todos os documentos que se fizerem necessários à emissão desses títulos, inclusive a 
escritura com reserva de domínio a favor da credora, caso essa venha a ser necessária 
ou exigida por ela. 

 
104.3. Nesta hipótese, a qualquer tempo e a critério exclusivo da VENDEDORA, se 

houver saldo devedor a vencer, as partes assinarão contrato de venda e compra com 
pacto adjeto de alienação fiduciária, hipótese em que esta garantia (alienação 
fiduciária) será constituída em favor da VENDEDORA ou da instituição financeira 
do SFI (Sistema Financeiro Imobiliário) que eventualmente venha a aportar recursos 
para quitação do saldo devedor, sendo as despesas de contrato, de imposto de 
transmissão e de registro de imóveis, de responsabilidade exclusiva do 
COMPRADOR. Observadas tais condições, o COMPRADOR compromete-se a 
comparecer em data e horário que vierem a ser designados pela VENDEDORA para 
a assinatura do contrato em apreço. 

 
104.4. Desta forma, a partir da assinatura do contrato de financiamento entre a 

VENDEDORA e o AGENTE FINANCEIRO, todos os valores devidos pelo 
COMPRADOR, provenientes deste Contrato, deverão ser pagos exclusivamente 
através de boletos bancários emitidos e enviados pelo próprio AGENTE 
FINANCEIRO. 

 
104.5. A liberação da hipoteca ou alienação fiduciária incidente sobre o imóvel, que 

será de responsabilidade exclusiva da VENDEDORA, deverá ocorrer dentro do 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da quitação do financiamento, 
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da averbação da construção e instituição de condomínio, ou quitação do preço da 
unidade pelo COMPRADOR, o que por último ocorrer. A liberação da hipoteca ou 
alienação fiduciária incidente sobre a Parte Ideal de unidade autônoma ou de unidade 
autônoma objeto deste Contrato, no que se refere ao financiamento ou repasse obtido 
pelo COMPRADOR, será de responsabilidade deste último. 

 
 
XI. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
 
105. Declara neste ato o COMPRADOR que lhe foi oferecida a possibilidade de aquisição 

da totalidade de uma unidade hoteleira, mas este optou pela aquisição de Parte Ideal de 
unidade hoteleira. Declara também a ciência de que em razão da natureza do negócio da 
VENDEDORA, esta irá ofertar ao mercado as demais Partes Ideais da unidade autônoma 
e que poderá haver mais de um proprietário por unidade autônoma hoteleira (os 
“Multiproprietários”), os quais estarão, portanto, em condomínio civil (pro indiviso) (o 
“Condomínio Voluntário”); 

 
106. Em atendimento ao artigo 504 do Código Civil o COMPRADOR renuncia neste ato 

em caráter irrevogável o direito a preferência de compra das demais Partes Ideais da 
unidade autônoma de número XXXXX, que lhe foi oferecida pela VENDEDORA. 

 
  

XII. DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 
 
107. O presente Contrato, ressalvadas as hipóteses de rescisão expressamente previstas 

neste Contrato, bem como ao direito de arrependimento admitido nos termos do artigo 43-
A e seus parágrafos da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1.964, alterada pela Lei 13.786 
de 27 de dezembro de 2048, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, assim, 
extensivo e obrigatório aos cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, bem 
como a seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, renunciando as partes ao direito de 
arrependimento. 

 
108. A não obtenção do financiamento pelo COMPRADOR, não poderá ser alegação para 

pedido de rescisão deste Contrato, uma vez que é de sua exclusiva responsabilidade a 
obtenção do mesmo, não cabendo à VENDEDORA qualquer responsabilidade pela não 
aprovação do financiamento pelo agente financeiro. 

 
 

XIII. DA COMISSÃO DE CORRETAGEM 
 
109. As Partes expressamente acordam que o COMPRADOR, exclusivamente, pagará a 

comissão dos serviços de intermediação e corretagem deste negócio, no valor equivalente 
a 6% (seis por cento) do valor da venda, conforme indicação feita no Alínea F do Quadro 
Resumo deste Contrato, que não está incluído no preço de aquisição do imóvel, 
exonerando a VENDEDORA de quaisquer responsabilidades nesse sentido. 
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109.1. O COMPRADOR tem ciência de que o valor indicado na tabela de vendas e 
veiculado em anúncios é composto não só pelo preço de aquisição da unidade 
constante na Alínea E do Quadro Resumo deste Contrato, mas também pelo valor 
devido pela comissão de corretagem, a ser paga para a empresa imobiliária e/ou 
corretores imobiliários responsáveis pela intermediação da venda da Unidade, cuja 
responsabilidade é única e exclusiva dele COMPRADOR. 

 
109.2. A distinção dos valores pagos para a VENDEDORA a título de pagamento do 

preço pela aquisição da unidade e dos valores pagos a empresa imobiliária e/ou os 
corretores imobiliários a título de comissão de corretagem, se dá para atender o dever 
de informação ao consumidor e vinculação da propaganda, previsto na legislação 
consumerista.  

 
109.3. Por sua vez, o COMPRADOR declara para os devidos fins que a soma do 

valor do preço de aquisição e dos valores pagos a empresa imobiliária e/ou os 
corretores imobiliários a título de comissão de corretagem é exatamente o valor que 
foi veiculado como aquele a ser despendido para aquisição da unidade, de forma que 
a assunção da responsabilidade de pagamento da comissão de corretagem não está lhe 
trazendo qualquer prejuízo, ou necessidade de pagamento de qualquer valor adicional. 

 
109.4. A VENDEDORA não possui qualquer relação, vínculo ou responsabilidade 

com o pagamento pelo COMPRADOR do valor da comissão de corretagem, a seus 
respectivos destinatários, cuja relação é contratada em documento apartado sem 
qualquer participação da VENDEDORA.  

 
XIV. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

 
XIV.A.   DO COMPRADOR PESSOA JURÍDICA 
 
110. Caso o COMPRADOR seja uma pessoa jurídica, seu representante assina o presente 

Contrato não só na qualidade de representante da mesma, mas também como fiador do 
COMPRADOR, em garantia ao fiel cumprimento de todas as cláusulas, condições e 
obrigações assumidas pelo COMPRADOR neste Contrato, obrigando-se solidariamente 
com este, incluindo, porém não se limitando a, pagamento do preço do imóvel e 
respectivos reajustes, encargos moratórios, multas e indenizações decorrentes aqui 
previstos. 

 
111. O fiador assume, ainda, responsabilidade por eventuais custos e despesas, incluindo 

honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais que venham a ser 
incorridos em virtude da fiança e de sua execução. 

 
112. A responsabilidade do fiador perdurará até a extinção das obrigações do 

COMPRADOR, com a quitação integral do preço do imóvel nas formas previstas no 
presente Contrato.  
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113. O fiador renuncia expressamente ao benefício de ordem ou de excussão e demais 
direitos constantes dos artigos 827, bem como aos benefícios a que se referem os artigos 
835, 837 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

 
114. O fiador declara que possui nesta data e que manterá, enquanto permanecer em vigor a 

garantia ora concedida, patrimônio suficiente para fazer frente à fiança.  
 
115. Nas hipóteses abaixo indicadas, ficará o COMPRADOR obrigado a, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência do respectivo fato, apresentar substituto 
que, a critério da VENDEDORA, o qual não poderá ser negado sem justificativa 
razoável, seja idôneo e com patrimônio suficiente para fazer frente à fiança: 

 
a) insolvência, falência ou recuperação judicial do fiador; ou 

 
b) retirada do fiador do quadro societário do COMPRADOR. 

 
 
  XIV.B.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
116. Caso qualquer das partes deixe de exigir o cumprimento pontual e integral das 

obrigações decorrentes desde ajuste, ou deixe de exercer qualquer direito ou faculdade que 
lhe seja atribuída, tal fato será interpretado como mera tolerância, a título de liberalidade, 
e não importará em renúncia aos direitos e faculdades não exercidos, nem em precedente, 
novação ou renovação de qualquer cláusula ou condição deste contrato.  

 
117. Assim, o recebimento fora dos prazos estabelecidos de qualquer parcela prevista neste 

Contrato, a qualquer título, ou de outros encargos contratuais e/ou qualquer adiamento na 
aplicação das penalidades previstas neste Contrato, bem como repactuação de valores 
devidos, constituirá ato de mera liberalidade da VENDEDORA, razão pela qual para 
efeito de periodicidade de reajustamento e termo inicial deste contrato não será deslocado, 
e será sempre considerada mero ato de tolerância por parte da VENDEDORA, não 
podendo ser invocado pelo COMPRADOR, como novação ou alteração contratual, sob 
qualquer hipótese.  

 
118. Por este mesmo Contrato na melhor forma de direito, o COMPRADOR e seu cônjuge 

nomeia e constitui a VENDEDORA sua bastante procuradora, em caráter irrevogável e 
irretratável, nos termos do art. 684 do Código Civil Brasileiro, para exercerem os mais 
amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar, em nome dele, todos os atos prescritos 
pela Lei nº 4.591/64 e pelas demais legislações pertinentes, respeitadas a fração ideal de 
terreno, a Parte Ideal de unidade autônoma ou de unidade autônoma e as respectivas áreas 
comuns objeto desta contratação. 

 
118.1. Entre esses poderes, incluem-se especialmente os seguintes: 

 
a) representá-lo perante os Registros de Imóveis competentes; efetivar eventuais 

retificações da incorporação; efetivar, no momento próprio, o registro da Instituição, 
Divisão, Especificação e Convenção do Condomínio; proceder à oportuna averbação 
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das construções faltantes; formular pedidos e requerimentos de qualquer natureza, 
inclusive para cumprir exigências dos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, 
podendo, inclusive, substabelecer;  
 

b) na ausência do COMPRADOR, representá-lo perante o Condomínio, em especial nas 
Assembleias do Subcondomínio Hoteleiro e no Condomínio Geral; 

 
c) proceder à redação final da Convenção de Condomínio e elaborar os instrumentos, 

ainda que parciais, de sua instituição, divisão e especificação e todos os documentos 
que se fizerem necessários na consecução destes fins; elaborar, aprovar e expedir os 
Regimentos Internos e Regulamentos Internos do Condomínio, estabelecendo 
cláusulas e condições de qualquer natureza, subscrever e assinar esses instrumentos e 
documentos;  

 
d) elaborar quaisquer outros documentos, com as disposições necessárias, úteis ou 

convenientes; modificá-los, retificá-los, ratificá-los, subscrevê-los e assiná-los; 
registrá-los nos Registros de Imóveis e órgãos competentes, podendo realizar esses 
atos por instrumento particular ou escritura pública; 

 
e) promover todas as medidas para a implementação e funcionamento do 

Empreendimento, incluindo-se nessas medidas a contratação da sua Administradora, 
bem como a contratação das empresas de manutenção técnica, como a de elevadores, e 
as demais prestadoras de serviços; 

 
f) representar a ele, COMPRADOR, perante os Poderes Públicos para quaisquer fins, 

especialmente quanto à aprovação de projetos relativos ao Empreendimento e à 
obtenção de alvarás de qualquer natureza; e, assim também, representá-lo perante as 
empresas concessionárias de serviços públicos, para promover as instalações e 
ligações destes no Empreendimento e na unidade autônoma objeto desta contratação; 

 
g) representá-lo, igualmente, perante a Prefeitura do Município de Garibaldi, requerendo 

o quanto necessário em relação às construções do Condomínio e efetuando a inscrição 
fiscal da unidade autônoma objeto desta contratação;  
 

h) apresentar documentos e prestar informações a qualquer órgão ou entidade 
competentes; 

 
i) efetuar a cessão de créditos e sua securitização perante sociedades securitizadoras ou 

entidades financeiras interessadas nos créditos e na securitização; concordar 
previamente com os termos dos citados contratos, que deverão ser lavrados conforme 
os dispositivos da legislação própria; caucionar, ceder e securitizar os direitos 
creditícios originados deste Contrato ou dos contratos que forem celebrados; custodiar, 
ceder fiduciariamente e securitizar, se e quando necessário, as notas promissórias e/ou 
outros títulos emitidos pelo COMPRADOR e vinculados a este Contrato, bem como 
constituir garantias reais; sub-rogar o COMPRADOR nas relações com o agente 
financiador da construção ou com a sociedade securitizadora, tão-só no que se refere 
aos valores devidos por ele, COMPRADOR, em razão do presente Contrato, sem 
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qualquer alteração de tais valores e seus vencimentos, critérios e índices de atualização 
monetária; para este fim a VENDEDORA poderá, igualmente, contratar assinando os 
documentos cabíveis; 

 
j) oferecer a fração ideal objetivada e suas acessões em garantia para financiamento à 

produção que venha contratar, representando-o em anuência eventualmente exigida 
pelos Registros de Imóveis competentes ou pela instituição financeira, sem prejuízo de 
obrigar-se a comparecer e assinar anuência neste sentido se solicitado, no prazo de 10 
(dez) dias da convocação para tal, sob pena de caracterização de infração contratual; 

 
k) sem prejuízo do disposto no item “f” acima, assinar, aditar, re-ratificar, alterar o 

contrato de abertura de crédito para produção do Empreendimento, podendo a 
VENDEDORA ajustar cláusulas e condições, prazos, taxas de financiamento, etc., 
oferecendo garantias reais, hipotecando as frações ideais de terreno, benfeitorias e 
acessões que a ele acederão, podendo, ainda, representar o COMPRADOR para 
registro da hipoteca perante os Oficiais de Registro de Imóveis competentes; e 
 

l) substabelecer o presente mandato, no todo ou em parte, com ou sem reservas. 
 

118.2. O mandato acima é constituído em caráter irrevogável e irretratável. O 
exercício dos mandatos aqui outorgados não acarretará ônus ou despesas para o 
COMPRADOR. 

 
119. No caso de pluralidade de pessoas, todos os compradores constituem-se mútua e 

reciprocamente como bastantes procuradores, para todos os efeitos do presente contrato, 
em caráter irrevogável e irretratável, em especial para o recebimento de citações, ainda 
que iniciais, intimações, notificações e interpelações de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial, de tal forma que a comunicação de qualquer espécie feita a um dos 
compradores ou a seu cônjuge, importará automaticamente na do outro.  

 
 
 XIV.C.   DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
120. O COMPRADOR autoriza a VENDEDORA a organizar, às suas exclusivas 

expensas, um "stand" de vendas durante a construção, nele podendo manter Corretor de 
Plantão, durante e depois de constituído o condomínio, até a alienação total das unidades, 
podendo utilizar as partes externas e a cobertura do edifício, bem como quaisquer áreas do 
terreno condominial, para colocação de placas indicativas das vendas, ficando assegurado 
às mesmas, o direito também por igual período, de utilizar o hall social para a promoção 
de suas vendas, tudo a título gratuito. 

 
121. Até o primeiro biênio após a conclusão das obras do Condomínio, e com vistas a 

manter maior integração administrativa, a síndica do Condomínio será a incorporadora e 
VENDEDORA, ou pessoa indicada pela mesma, e a administradora será a indicada por 
esta.  
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122. É permitido à VENDEDORA, e à empresa de corretagem por ela escolhida, manter 
placas de venda na parte externa e na frente do condomínio, assim como autorizar a 
permanência de corretores de plantão, em partes de propriedade e uso comuns do 
condomínio, ou em unidade autônoma de titularidade da VENDEDORA, mesmo após a 
instalação do condomínio de utilização, enquanto houver unidades autônomas de sua 
propriedade à venda. 

 
123. As disposições acima obrigam, tanto o condomínio, como todos e quaisquer titulares 

de direitos sobre unidades autônomas do mesmo. 
 
124. O COMPRADOR, desde já, permite que a VENDEDORA, mesmo após a instalação, 

ainda que parcial, do Condomínio e enquanto existam unidades à venda no 
Empreendimento, mantenham no mesmo, se assim desejar, corretores e placas 
promocionais alusivas ao Empreendimento, sendo autorizado, neste ato, o uso das partes 
comuns pelos corretores enquanto trabalham.  

 
 
XIV.D.    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
125. Em cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, a fim 

de que o COMPRADOR tomasse conhecimento prévio do conteúdo do que aqui está 
pactuado, ficando bem informado e consciente de seus direitos e obrigações, o presente 
contrato lhe foi submetido, previamente, para análise e estudo, sendo que o 
COMPRADOR manifestou-se no sentido de que está bem esclarecido quanto às 
condições contratuais, notadamente quanto as cláusulas e condições que, de alguma 
forma, lhe restrinjam direitos. 

 
126. Por se caracterizar a VENDEDORA como empresa que têm como objeto social a 

compra, venda, incorporação, construção de imóveis, e, não fazendo o imóvel objeto do 
presente Contrato parte de seus ativos imobilizados, ficam as mesmas dispensadas da 
apresentação do CND/INSS, bem como da Certidão de Quitação de Tributos Federais, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal e à Dívida Ativa da União. Neste sentido, o 
COMPRADOR dispensa agora e por ocasião da lavratura da escritura, a apresentação das 
certidões que trata a Lei nº 7.433/85, consoante faculta o Decreto nº 93.240/86. 

 
127. Eventuais valores pagos pelo COMPRADOR a título de assessoria técnica jurídica ou 

comercial para a realização da presente transação não estão contemplados na presente e se 
constituem em relações não abrangidas em seu escopo. 

 
128. O COMPRADOR autoriza desde já a VENDEDORA, a fornecer e obter informações 

de crédito em seu nome nas Associações de Créditos, tais como: SERASA, SPC, 
autorizando ainda, a remessa de dados e eventuais complementos, a fim de integralizarem 
os bancos de dados destas associações.  

 
129. A inaplicabilidade ou nulidade, declarada por decisão judicial irrecorrível, relativa a 

qualquer cláusula ou disposição do presente Contrato, não prejudica ou altera as demais 
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cláusulas e disposições estipuladas, continuando plenamente válido com relação à parte 
não alterada ou suprimida por decisão judicial. 

 
130. Este Contrato torna sem efeito qualquer documento assinado anteriormente entre a 

VENDEDORA e o COMPRADOR nele não mencionado. 
 
131. Todas as comunicações da VENDEDORA serão dirigidas à residência do 

COMPRADOR, no endereço físico ou eletrônico indicados na qualificação deste. 
Qualquer modificação de endereço de correspondência deverá ser informada, por escrito, 
pelo COMPRADOR à VENDEDORA, sob pena de aquelas encaminhadas ao local 
indicado no presente contrato serem consideradas válidas e eficazes. 

 
132. Em tendo se qualificado solteiro, separado, divorciado ou viúvo, o COMPRADOR 

declara sob responsabilidade civil e criminal, que não vive sob o regime de união estável, 
previsto no art. 1723 do Código Civil e demais legislação em vigor. 

 
133. O COMPRADOR é responsável civil e criminalmente pelas informações pessoais 

prestadas através do preenchimento de ficha cadastral entregue e devolvida a 
VENDEDORA, obrigando-se lhe comunicar seus novos endereços por escrito através de 
carta postal registrada toda vez que houver alterações em seus endereços, valendo o 
respectivo recibo como comprovante da comunicação, ciente de que se assim não 
proceder, os endereços referidos neste Contrato prevalecerão para todos os fins e efeitos 
de direito, inclusive judiciais. 

 
134. O projeto e o Memorial Descritivo, antes mencionados, neste ato substituem e 

revogam quaisquer papéis, cartas, folhetos e documentos que tenham sido anteriormente 
emitidos ou simplesmente divulgados, nada podendo, portanto, ser invocado contra o 
avençado expressamente neste Contrato. 

 
135. O COMPRADOR declara ter sido esclarecido e ter tido a oportunidade de analisar 

adequadamente o Empreendimento, suas peculiaridades quanto a forma de exploração, 
o imóvel objeto, a documentação a ele relativa, bem como da VENDEDORA, as 
condições contratuais e de preço e condições de pagamento, tendo sido informado em 
relação a todas e quaisquer dúvidas ocorridas em referida análise, firmando o presente 
consciente das obrigações nele constantes, especialmente relativas ao preço, forma de 
pagamento e conhecimento do imóvel, sua localização, dimensões, acabamento e demais 
características. O COMPRADOR declara reconhecer que as sugestões de acabamento e 
decoração constantes de material publicitário, stand de vendas não compõem o 
Empreendimento, assim como a unidade ora alienada os quais deverão ser entregues pela 
VENDEDORA de acordo com os respectivos memoriais de acabamento juntados como 
anexo ao presente Contrato. 

 
136. Reconhece e concorda ainda o COMPRADOR com os direitos que a VENDEDORA 

tem de: 
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a) permanentemente, manter placa ou outro sinal indicativo de seu nome e atividade 
empresarial nas dependências internas, ou áreas externas do edifício, correndo por sua 
conta as despesas com sua instalação; 

 
b) fixar placa de bronze ou similar, com sua logomarca, junto à entrada social do 

Edifício, sendo que os condôminos não poderão retirá-la; 
 

c) utilizar e divulgar as imagens do “Empreendimento” através de fotografias em 
material de publicidade ou propaganda comercial, a título de difusão de seus trabalhos, 
com fins de comercializar unidades que o compõem ou de outros Empreendimentos 
imobiliários do qual participe ou venha a participar. 

 
137. O COMPRADOR declara-se ainda ciente e de acordo que: 
 

a) o presente Contrato não é coberto por qualquer modalidade de seguro de morte, 
invalidez permanente, inadimplência ou de qualquer outra natureza, pelo contrato de 
financiamento a ser concedido à VENDEDORA para construção do Empreendimento; 

 
b) correm por conta dele COMPRADOR o pagamento de todas as despesas que o 

presente contrato originar, tais como tributos (em especial o ITBI – Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis), emolumentos de cartórios, registros, averbações, 
autenticações de certidões forenses e documentos em nome da VENDEDORA, 
relativos ao imóvel e certidões fiscais, pagamento ao agente financeiro de taxa de 
abertura de crédito (deságio) sobre o valor que eventualmente lhe for financiado, 
seguros exigidos pelo agente financeiro, taxa de interveniente quitante e outros; 

 
c) todas as informações, anúncios, prospectos e outras peças promocionais ou elementos, 

de qualquer natureza, que fazem referência à incorporação e venda do 
Empreendimento, prestados ou realizados até a presente data, são suficientemente 
esclarecedores para sua decisão na aquisição da unidade autônoma, e se encontram 
perfeitamente de acordo com as disposições aqui avençadas, nas plantas e 
especificações, na minuta da convenção do condomínio, e enfim, com o respectivo 
Memorial de Incorporação registrado no Oficial de Registro de Imóveis. 

 
d) integram este Contrato a planta do apartamento tipo, memorial descritivo de 

mobiliário e de material e contrato de locação, tendo a VENDEDORA prestado amplo 
esclarecimento sobre todos os dados, achados conforme e aceito pelo 
COMPRADOR, em especial no que se refere ao método de atualização da forma de 
pagamento das parcelas do preço, eventual saldo devedor com a VENDEDORA e ao 
fato de que os itens e acabamentos em exposição são mera sugestão de decoração e 
não integram o objeto deste. 

 
138. Na hipótese de haver mais de um COMPRADOR, todos são solidários entre si pelas 

obrigações assumidas neste Contrato. 
 
 
XV. DO FORO 
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139. As Partes elegem o foro da Cidade e Comarca de Garibaldi, Estado do Rio Grande do 

Sul, para dirimir eventuais pendências oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, respondendo a parte vencida na demanda 
pelas custas e despesas judiciais e pelos honorários advocatícios do patrono da parte 
vencedora. 

 
E por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente, em 02 (duas) vias, de igual 
teor e forma, diante das duas testemunhas lá indicadas. 
 
 

Bento Gonçalves, 12 de junho de 2021. 
 

 

ASSINATURA    RUBRICA 

 

 

VENDEDORA ___________________________________________________________ ________________ 

JOEL GIACOMELLO 
VJ&J EMPREEENDIMENTOS LTDA 

 

 

 

 COMPRADOR ___________________________________________________________ ________________ 

   
 

 

 

 

 

_________________________________                                                         _________________________________ 

 
TESTEMUNHAS 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR ADQUIRENTE 
___________________________________________________________________________ 

 

Anexo IV – Declaração do Investidor Adquirente 

 

OFERTA PÚBLICA DE UNIDADES AUTÔNOMAS IMOBILIÁRIAS HOTELEIRAS DE CONTRATO 
DE INVESTIMENTO COLETIVO DO EMPREENDIMENTO 

 

“BOULEVARD CONVENTION VALE DOS VINHEDOS” 

 

Nome do Adquirente:  

CPF/CNPJ: 

 

Ao assinar este termo, declaro que tive pleno acesso a todas as informações 
necessárias e suficientes para a decisão de investimento, notadamente as constantes do 
Prospecto, do Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira do empreendimento hoteleiro e 
dos contratos que compõem o CIC hoteleiro para avaliar a aceitação da oferta e os riscos 
dela decorrentes. 

Declaro que tenho conhecimento de que se trata de oferta em que o registro do 
emissor de valores mobiliários e a contratação de instituição intermediária integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários foram dispensados pela CVM.  

Tenho conhecimento sobre as diferenças entre os direitos e deveres dos adquirentes de 
Partes Ideais de Unidades Autônomas e os Adquirentes das Unidades Autônomas previstas 
no Prospecto Resumido da Oferta, na Seção VII - Diferenças entre os Direitos e Deveres 
entre Adquirentes das Partes Ideais de Unidades Autônomas e Adquirentes das Unidades 
Autônomas, página 74 e, abaixo transcritas: 

O Investidor Adquirente que for titular de Parte Ideal de Unidade Autônoma Hoteleira estará 
em condomínio civil com os titulares (proprietários) das demais partes ideais da mesma 
unidade autônoma hoteleira. O condomínio civil, também denominado de condomínio pro 
indiviso, é regrado nos termos estabelecidos em lei, incluindo as disposições dos artigos 
1.314 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 
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Em decorrência de estar em condomínio civil, o Investidor Adquirente de Parte Ideal de 
Unidade Autônoma poderá estar sujeito a situações diferentes, algumas podendo 
caracterizar risco adicional, daquelas que o Investidor Adquirente de uma Unidade 
Autônoma inteira está exposto. A seguir, destacam-se estas diferenças em relação a direitos 
e deveres: 

 

Direitos 

Em acordo com a seção “Remuneração dos Investidores Adquirentes”– pág. 51 - deste 
Prospecto, a remuneração de cada Investidor Adquirente corresponderá à sua cota parte 
nos locatícios distribuídos mensalmente, conforme Cláusulas 7ª do Contrato de Locação de 
Bens Imóveis e Outras Avenças – Condomínio Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, ou 
seja, parcela fixa conforme subitem “a)” do item 7.1 do referido contrato, e em havendo 
Resultado Líquido positivo, estes também serão distribuídos na forma de locatícios conforme  
tabela de distribuição do subitem “b” do item 7.1 do referido contrato, sempre proporcional 
à cota parte de cada Investidor Adquirente de unidade autônoma. A cota parte 
corresponderá à área privativa de cada Unidade Hoteleira titulada pelo Investidor 
Adquirente. 

Tanto o Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma quanto o Investidor 
Adquirente de Unidade Autônoma inteira pode alienar e também gravar a parte ideal que 
for titular (dando-a, por exemplo, em hipoteca), conforme previsto no Código Civil (artigo 
1.314). 

Porém, em caso da venda (alienação), o Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade 
Autônoma deverá observar a legislação vigente quanto ao direito de preferência, incluindo o 
disposto no artigo 504 do Código Civil enquanto vigente e aplicável a esta situação. O direito 
de preferência deverá ser respeitado, ao ofertar ao(s) condômino(s) que detiver(em) parte 
ideal na mesma unidade a sua parte ideal pretendida alienar antes de vendê-la a terceiro 
estranho, de modo a possibilitar que aquele(s), em tendo interesse, adquira(m) pelo mesmo 
valor e nas mesmas condições que seria adquirida a parte ideal pelo terceiro estranho. 

Já o Investidor Adquirente de Unidade Autônoma inteira, não precisará observar direito de 
preferência e portanto, poderá efetuar a venda sem observância do acima referido, pois não 
há exigência na lei neste sentido. 

Ainda, há que se referir que na matrícula de Unidade Autônoma que pertença a um único 
Investidor Adquirente, constará somente ele como titular do domínio de dita unidade 
autônoma. 

Já em relação à Unidade Autônoma que tenha sido adquirida por mais de um Investidor 
Adquirente (por ter cada um adquirido Parte Ideal de Unidade Autônoma), serão registradas 
na matrícula de tal Unidade Autônoma, recebendo números de registros distintos, as Partes 
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Ideais de propriedade de cada um dos Investidores Adquirentes, e, assim serão feitos, na 
mesma matrícula, tantos registros quantos forem os proprietários de partes ideais da 
mesma unidade autônoma, formando-se um condomínio civil de todos os titulares das 
Partes Ideais de dita Unidade Autônoma. Conforme previsto no Compromisso de Venda e 
Compra, na sua cláusula 69, aplicável tanto para o caso de aquisição de Unidade Autônoma 
Hoteleira como no caso de aquisição de Parte Ideal desta, tais registros são feitos por 
ocasião da outorga da escritura pública de compra e venda, e transferência da propriedade 
dos bens imóveis (o que ocorre perante o Registro de Imóveis). Tal cláusula prevê, ainda, 
que correrão por conta do Investidor Adquirente todas as despesas relativas ao registro da 
transferência da propriedade para si (não havendo distinção de se Unidade ou de Parte Ideal 
desta), sendo elas despesas de tabelionato, registro de imóveis e imposto de transmissão de 
bens imóveis. Em caso de futura venda de uma Parte Ideal, os procedimentos de 
transmissão de propriedade são os mesmos aqui referidos, bem como os registros relativos, 
que ocorrem nas matrículas, ou seja, perante o Registro de Imóveis. 

 

Deveres 

Quanto aos deveres, seguem algumas considerações a respeito dos pagamentos atrelados à 
posição de Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma, em decorrência das 
previsões legais atreladas ao condomínio civil, e que, portanto, não são aplicáveis ao 
Investidor Adquirente de Unidade Autônoma inteira. 

Em relação às despesas de conservação da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, o 
Código Civil é expresso no sentido de que, no condomínio civil, cada condômino responde 
por sua quota parte. Nesse sentido, o artigo 1.315 do Código Civil dispõe: “O condômino é 
obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou 
divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.” 

Aquele condômino que quiser se eximir do pagamento das despesas e dívidas, poderá fazê-
lo, renunciando a sua Parte Ideal, conforme previsto no artigo 1.316 do Código Civil. Os 
demais condôminos na Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira poderão, em tendo 
interesse, assumir as despesas e dívidas do faltoso, adquirindo a parte ideal daquele que a 
renunciou, na proporção dos pagamentos que foram feitos por cada um deles; mas, se não 
há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida, conforme previsto nos 
parágrafos 1º e 2º do Código Civil. 

Em relação às dívidas contraídas por todos os condôminos de uma mesma Unidade 
Autônoma, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular a 
solidariedade entre eles, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente à Parte 
Ideal de Unidade Autônoma que detiver, nos termos do artigo 1.317 do Código Civil. 

As despesas que decorrerem da Unidade Autônoma em si, como IPTU e Taxas Condominiais, 
recaem sobre todos os proprietários da mesma Unidade Autônoma, solidariamente, 
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consoante interpretação do artigo 124 do Código Tributário Nacional; assim, no caso do 
condomínio civil, o Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma pode ser 
acionado pela Fazenda Municipal e/ou Condomínio, conforme for o caso, para pagar o 
débito integral relacionado à Unidade Autônoma, e não apenas adstrito à Parte Ideal que 
detiver. Ele terá, contudo, direito de regresso frente aos demais condôminos de tal Unidade 
Autônoma. 

Já o Investidor Adquirente de Unidade Autônoma inteira apenas responde pelos débitos de 
sua unidade. 

No caso concreto, está previsto que a Operadora Hoteleira efetuará o pagamento do IPTU e 
das taxas do Sub-Condomínio Hotel antes da distribuição da remuneração aos Investidores 
Adquirentes, nos termos do instrumento Contrato de Locação de Bens Imóveis e Outras 
Avenças – Condomínio Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, cláusula 7ª “Remuneração 
dos Investidores Adquirentes” – Anexo I,  pág. 51 deste Prospecto; assim, o risco de um 
condômino Investidor Adquirente de Parte Ideal de Unidade Autônoma Hoteleira vir a ser 
acionado por dívidas de IPTU e ou despesas condominiais enquanto a Operadora Hoteleira 
estiver administrando o Hotel fica minimizado, já que não seria o condômino diretamente 
quem faria o pagamento do IPTU e taxas Condominiais. 

Pode, ainda, haver a situação de algum condômino buscar a extinção do condomínio civil 
existente, com amparo no disposto no artigo 1.322 do Código Civil Brasileiro, o qual versa 
que, se algum dos condôminos na mesma Unidade Autônoma quiser comprar a Parte Ideal 
que aquele que busca a extinção, ficará com a Parte Ideal somada a esta adquirida, mas, em 
não tendo condômino(s) interessado em adquirir tal Parte Ideal, poderá ser buscada a venda 
forçada do todo, ou seja, da Unidade Autônoma Hoteleira inteira, incluindo-se, portanto, as 
Partes Ideais dos demais Investidores Adquirentes. O resultado obtido com tal venda é 
repartido entre os condôminos, na proporção que detiverem a Unidade Autônoma, sendo 
que o condômino tem preferência em adquirir em relação ao estranho; se mais de um 
condômino tiver interesse, aquele que tem o quinhão maior prefere aos demais; mas, se 
todos tiverem participação igual, a licitação é feita entre os estranhos, mas antes de ser 
vendido o bem, é feita a licitação entre os condôminos interessados, a fim de que o bem seja 
adquirido por quem oferecer o melhor lance. 

Ainda, por fim, refere-se que a representação nas assembleias de condomínio, daqueles 
Investidores Adquirentes que detiverem Parte Ideal de Unidade Autônoma, deve ser feita 
por aquele eleito de comum acordo entre todos os Investidores Adquirentes da mesma 
Unidade Autônoma; dessa feita, em não chegando eles a um consenso, há o risco de estes 
Investidores Adquirentes não deliberarem nem votarem nas assembleias que não tenham 
constituído um representante conforme previsto. Já o Investidor Adquirente de Unidade 
Autônoma não é atingido por este regramento.  
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                                                                  Bento Gonçalves – RS, 12 de junho de 2021. 

 

 

____________________________________________ 
Assinatura do Adquirente 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA 
INCORPORADORA 

___________________________________________________________________________ 

 

OFERTA PÚBLICA DE PARTES IDEIAS DE UNIDADES AUTÔNOMA OU DE 
UNIDADES AUTÔNOMAS IMOBILIÁRIAS HOTELEIRAS DE CONTRATO DE 

INVESTIMENTOS COLETIVO DO EMPREENDIMENTO 
 
 

“BOULEVARD CONVENTION VALE DOS VINHEDOS” 
 

VJ&J EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP., sociedade com sede no município de 
Bento Gonçalves/RS, na Rua Xingu, nº 40, Sobreloja, Bairro Cidade Alta, CEP 95.700-354, 
inscrita no CNPJ sob nº 26.226.675/0001-47, representada na forma do seu contrato social por 
Victor Giacomello Júnior, brasileiro, casado, técnico em transações imobiliárias, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 6064175687, inscrito no CRECI nº 48251 F – 3ª Região RS e no 
CPF/MF sob nº 970.667.610-49, residente e domiciliado na Rua José Sandrin, nº 40, Bairro 
Santo Antão, CEP 95702-630, na cidade de Bento Gonçalves/RS, declara que as informações 
fornecidas ao mercado, inclusive aquelas constantes do Prospecto e do Estudo de Viabilidade 
Econômica e Financeira do empreendimento hoteleiro, são verdadeiras, consistentes, corretas 
e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 
oferta. 
 
 Declara, ainda, que o Prospecto contém informações relevantes necessárias ao 
conhecimento pelos investidores da oferta, do CIC hoteleiro ofertado, dos riscos inerentes ao 
empreendimento hoteleiro e quaisquer outras informações relevantes, bem como que o 
Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes. 
 
 
Bento Gonçalves, 12 de junho de 2021. 
 
 
 
 
___________________________________ 

   Victor Giacomello Júnior 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA OPERADORA 
HOTELEIRA 

___________________________________________________________________________ 

 

OFERTA PÚBLICA DE PARTES IDEIAS DE UNIDADES AUTÔNOMA OU DE 
UNIDADES AUTÔNOMAS IMOBILIÁRIAS HOTELEIRAS DE CONTRATO DE 

INVESTIMENTOS COLETIVO DO EMPREENDIMENTO 
 
 

“BOULEVARD CONVENTION VALE DOS VINHEDOS” 
 

PRIME HOTÉIS E EVENTOS LTDA., sociedade com sede no município de Bento 
Gonçalves/RS, na Rua Cândido Costa, nº 65 sala 505, Bairro Centro, CEP 95700-128, inscrita 
no CNPJ sob nº 29.250.688/0001-40, com o seu contrato social constitutivo registrado na 
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43.208.213.746, e última 
alteração e consolidação do seu contrato social registada na aludida Junta Comercial sob nº 
5006163 em 10/04/2019 neste ato representada por seu administrador MARCUS LEANDRO 
CARPES, brasileiro, solteiro,  maior, nascido em 28/05/1971, empresário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 3044097016 – SSP/RS e do CPF nº 631.499.150-15, residente e 
domiciliado a Rua Luís Casanova, nº 42 – Casa A, Bairro Maria Goretti, CEP 95707-136, na 
cidade de Bento Gonçalves – RS; declara que as informações fornecidas no Prospecto e no 
Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira, especificamente relacionadas ao 
empreendimento hoteleiro e aos riscos a ele relacionados, são verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a 
respeito da oferta. 
 
 
Bento Gonçalves, 12 de junho de 2021. 
 
 
 

 

___________________________________ 
   Marcus Leandro Carpes 

 
 
 
 
 



Anexo VII – Declaração de Início de Distribuição  
 

323 
 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO 
___________________________________________________________________________ 

 

ANÚNCIO DE INICÍO DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO DO 

EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DENOMINADO BOULEVARD CONVENTION 
VALE DOS VINHEDOS 

 
Registro da Oferta Pública de Distribuição nº CVM/SRE/TIC/2019/008, em 18 de setembro 
de 2019 
 
Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 602, de 
27 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 602”), a VJ & J EMPREENDIMENTOS LTDA - 
EPP. (“Ofertante”), com sede na Cidade de Bento Gonçalves/RS, na Rua José Giordani, nº 
980, sala 102, Bairro Verona, CEP 95700-830, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.226.675/0001-
47, representada na forma do seu contrato social, na qualidade de incorporadora e ofertante do 
empreendimento hoteleiro denominado BOULEVARD CONVENTION VALE DOS 
VINHEDOS (“Hotel”), localizado na Avenida Garibaldina, 1441, esquina com a BR-470, na 
Cidade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, a ser operado pela empresa PRIME 
HOTÉIS E EVENTOS LTDA., com sede na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio 
Grande do Sul, na Rua General Cândido Costa, nº 65, sala 505 Bairro Centro, CEP 95700-
128, inscrita no CNPJ sob o nº 29.250.688/0001-40 sob a bandeira “PLAZA”, vêm a público 
comunicar o início da oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo do 
Hotel, nos termos que seguem: 
 
OFERTANTE 
 
Nome: VJ & J EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 26.226.675/0001-47 
 
 
OPERADORA HOTELEIRA 
 
Nome: PRIME HOTÉIS E EVENTOS LTDA.  
CNPJ: 29.250.688/0001-40 
 
DADOS DA OFERTA 
 
Espécie:    contrato de investimento coletivo 
 
Quantidade de CIC ofertados: 150 
 
Estruturação jurídica dos CIC: Compromisso de Venda e Compra e Contrato de 
Locação 
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Preço unitário do CIC:  R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais) 

para a unidade hoteleira de 18,45m² de área privativa, e 
R$ 382.136,00 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos 
e cinquenta reais) para cada Unidade Autônoma 
Imobiliária Hoteleira de 23,58m² de área privativa, 
atualizado no mês de março de 2019. 

 
Valor total da oferta:   R$ 48.175.440,00 
  
Data do início da distribuição dos CIC: [=] 
 
 
 
A Ofertante declara ainda que o Prospecto e o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira 
do empreendimento hoteleiro estão à disposição dos interessados, podendo ser acessados no 
sítio eletrônico www.boulevardconvention.com.br/hotel, de livre acesso aos interessados. 
 
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade 
das informações prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade do Ofertante, bem como sobre os CIC hoteleiros a serem 
distribuídos”. 
 
 

Garibaldi,____ de ____________ de ___________. 
 
 
 

________________________________________ 
 
VJ & J EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP. 

Ofertante 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 
___________________________________________________________________________ 

 

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO DO EMPREENDIMENTO 
HOTELEIRO DENOMINADO BOULEVARD CONVENTION VALE DOS 

VINHEDOS 

 

Registro da Oferta Pública de Distribuição nº CVM/SRE/TIC/2019/008, em 18 de setembro 

de 2019 

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 602, de 

27 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 602”), a VJ & J EMPREENDIMENTOS LTDA - 

EPP. (“Ofertante”), com sede na Cidade de Bento Gonçalves/RS, na Rua José Giordani, nº 

980, sala 102, Bairro Verona, CEP 95700-830, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.226.675/0001-

47, representada na forma do seu contrato social, na qualidade de incorporadora e ofertante do 

empreendimento hoteleiro denominado BOULEVARD CONVENTION VALE DOS 

VINHEDOS (“Hotel”), localizado na Avenida Garibaldina, 1441, esquina com a BR-470, na 

Cidade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, a ser operado pela empresa PRIME 

HOTÉIS E EVENTOS LTDA., com sede na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio 

Grande do Sul, na Rua General Cândido Costa, nº 65, sala 505 Bairro Centro, CEP 95700-

128, inscrita no CNPJ sob o nº 29.250.688/0001-40 sob a bandeira PLAZA, vêm a público 

comunicar o encerramento da oferta pública de distribuição de contratos de investimento 

coletivo do Hotel na data de [=]. 

A oferta consistiu na distribuição de contratos de investimento coletivo (“CIC”) de 150 

unidades hoteleiras, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de 

titularidade da Ofertante, no montante total de R$46.564.240,00. 
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Os dados finais de distribuição da Oferta, são: [=] CIC subscritos por investidores 

interessados, objetivando [=] unidades hoteleiras, no valor de R$[=]. 

Nos termos da Instrução CVM 602, a Ofertante realizou o pedido de registro da Oferta 

perante a CVM em 01º de julho de 2019. A Oferta foi registrada sob o nº 

CVM/SRE/TIC/2019/008, em 18 de setembro de 2019. 

 

Garibaldi, ______ de _____________ de __________. 

 

 

_________________________________________ 

VJ & J EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP. 

Ofertante 

 
 



Anexo IX – Demonstrações Financeiras da Operadora Hoteleira  
 

327 
 
 
 

ANEXO IX – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA OPERADORA 
HOTELEIRA 

___________________________________________________________________________ 
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