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For este instrumento:
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BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., inscrito no CNPJ sob o n° 00.000.208/0001-00, 
com sede no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco B e Bloco C 
- Brasilia-DF, neste ato representado por suaprocuradora, nomeados cm Assembleia, qual 
seja, BRB - Distribuidora de Ti'tulos e Valores Mobiliarios S.A (“Adminislradora”) com 
scde no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2° andar - 
Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.850.686/0001-69.

E,

DEMAIS CONDOMINOS listados no Anexo I, tambem todos reprcsentados neste ato, 
conforme Assembleia realizada, pela BRB - Distribuidora de Tltulos e Valores 
Mobiliarios S.A (“Administradora”) com sede no Centro Empresarial CNC - ST SAUN 
Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2° andar - Brasilia-DF, inscrita no CNFJ/MF sob o n° 
33.850.686/0001 -69, neste ato represcntada na forma de sen Estatuto Social por Emerson 
Vasconcelos Rizza.

Vem, tambem apos a aprova9ao da minuta de condominio, pela Assembleia realizada em 
08/04/2021, ata anexa a presente, constituir o presente “CONDOMINIO DOS 
COTISTAS DO ANTIGO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA NACIONAL - BRB BRASILIA FUNCINE”, mediante os 
seguintes termos e condi9oes:

CONSIDERANDO QUE:

1. As partes eram quotistas do FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA
BRB BRASILIA FUNCINE, CNPJ:CINEMATOGRAFICA NACIONAL 

11.179.262/0001-81.

2. Foi constatado, pela administradora do Fundo, no processo de liquida9ao dos ativos do 
Fundo, nao ser possivel a transforma9ao de determinados ativos em mocda corrente 
nacional;

3. Em decorrencia da Instru9ao CVM e da propria natureza de tais ativos, com a 
liquida9ao do Fundo e retirada de circula9ao de suas quotas, os ativos passam a ser detidos 
por todos os antigos cotistas do Fundo em regime de condominio pro indiviso; na 
propor9ao de suas respectivas fra9oes ideais, aplicando-se a legisla9ao civil que regula a 
materia;

4. Na Assembleia Geral que finalizou a liquida9ao do Fundo, foi aprovada a constituiv'ao 
do condominio e o tcxto da conveii9ao do condominio prevista abaixo.
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5. A presente minuta de Conven^ao de Condommiopro indiviso tem por objeto regular a 
futura relate jundica entre os condominos acima mencionados;

6. Nos termos da Assembleia Geral de 08/04/2021, a administradora BRB - Distribuidora 
de Titulos e Valores Mobiliarios S.A (“Administradora”) com Sede no Centro 
Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2° andar - Brasilia-DF, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 33.850.686/0001-69 foi nomeada procuradora de todos os 
condominos para que procedesse a constitu^ao do condommio.

7. Alem disso, foi decidido que a BRB - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 
S.A (“Administradora”) com Sede no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 
Lote C, Bloco C, 2° andar - Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.850.686/0001- 
69 sera a administradora do proprio condominio, por ter sido ate a liquida9fio do Fundo a 
administradora do proprio Fundo, sendo que essa administra^ao do condominio pela BRB 
DTVM ocorrera somcntc ate a nova assembleia geral que sera realizada apos a 
constitui9ao do condominio, onde sera eleito novo administrador.

Assim sendo, neste ato e na melhor forma de direito, na qualidade de proprictarios das 
fra9oes ideais dos ativos, visando estabelecer as regras que regerao o funcionamento do 
condominio pro indiviso, bem como regulamentar os direitos e obriga9oes a serem 
observados por todos os CONDOMINOS, resolvem celebrar, desde logo, a presente 
CONVENQAO DE CONDOMINIO (“Conven9ao”), nos termos do Cddigo Civil, 
obrigatoria a todos os CONDOMINOS on titulares de direitos aquisitivos, atuais e 
futures, das FRAQOES IDEAIS do CONDOMINIO, que sera regida de acordo com os 
artigos adiante convencionados:

CAPITULO I - DO OBJETO

Art. 1 °. Esta Convenqao tem por objeto regular os direitos e deveres dos CONDOMINOS, 
como um condominio pro indiviso das FRAQOES IDEAIS dos ativos mencionados no 
paragrafo terceiro deste artigo, submetidos ao regime instituido pclo Codigo Civil, no Art. 
1.314 e seguintes.

Paragrafo Primciro. Este condominio tera sede administrativa no endcre9o: Centro 
Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2° andar - Brasilia-DF.

Paragrafo Segundo. A denominaqao do condominio sera “CONDOMINIO DOS 
COTISTAS DO ANTIGO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA 
CINEMATOGRAfICA NACIONAL - BRB BRASILIA FUNCINE”.

Paragrafo Terceiro. O presente condominio e composto pelos seguintes ativos:

a) Todos os direitos decorrentes dos seguintes contratos celebrados pelo FUNDO DE 
FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL 
BRB BRASILIA FUNCINE:

a. 1) Contrato de Investimento mediante aporte de recursos a Produqao da obra 
audiovisual Cinematografica Brasileira Denominada “DAS 
ANTISSEQUESTRO”;
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a.2) Contrato de Investimento mediante aporte de recursos a Prodinpao da Obra 
Audiovisual Cinematografica Brasileira Denominada “Albatroz”;

a.3) Contrato de Investimento no Projeto de Distribui^o da Obra Audiovisual 
Cinematografica Brasileira intitulada “Cano Cerrado”;

a.4) Contrato de Investimento no Projeto de Distribu^ao da Obra Audiovisual 
Cinematografica Brasileira Independente intitulada provisoriamente “Cindcrela 
Pop”;

a.5) Contrato de Investimento mediante aporte de recursos a Produtpao da Obra 
Audiovisual Cinematografica Brasileira Denominada “Cine Holliudy 2”;

a.6) Contrato de Investimento mediante aporte de recursos a ProduQao da Obra 
Audiovisual Cinematografica Brasileira Denominada “O Grande Circo 
Mfstico”;

a.7) Contrato de Investimento no Projeto de Distribuit^ao da Obra Audiovisual 
Cinematografica Brasileira “Como e Cruel Viver Assim”;

a.8) Contrato de Investimento no Projeto de Distribu^ao da Obra Audiovisual 
Cinematografica Brasileira Independente intitulada provisoriamente “Ela Dissc, 
Ele Disse”;

a.9) Contrato de Investimento no Projeto de Produce da Obra Audiovisual 
Cinematografica Brasileira Independente intitulada provisoriamente “Ela Disse, 
Ele Disse”;

a. 10) Contrato de Investimento mediante aporte de recursos a Produ^ao da Obra 
Audiovisual Cinematografica Brasileira Denominada “Gaby Estrella em o 
Brilho dessa Estrela”;

a.l 1) Contrato de Investimento no Projeto de Distribui^ao da Obra Audiovisual 
Cinematografica Brasileira intitulada “O Amor da Trabalho”;

a. 12) Contrato de Investimento mediante aporte de recursos a Produ9ao da Obra 
Audiovisual Cinematografica Brasileira Denominada “O Amor da Trabalho”;

a. 13) Contrato de Investimento mediante aporte de recursos a Produce da Obra 
Audiovisual Cinematografica Brasileira Denominada “O Rei das Manilas”, c seu 
respectivo aditivo;

b) Todos os direitos e obriga9oes decorrcntes do Contrato de Investimento no Projeto 
de Distribui^ao de Obra Audiovisual Cinematografica Brasileira Independente 
intitulada provisoriamente “O Melhor Verao das Nossas Vidas” celebrado pclo 
FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 
NACIONAL - BRB BRASILIA FUNCINE.
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c) Todos os direitos e creditos decorrentes dos seguintes processos nos quais o Fundo 
mencionado no preambulo e parte:

NUMERO PROCESSOADVERSO TRIBUNAL VARA
3a Vara de Execugao 

de Ti'tulos 
Extrajudiciais e 

Conflitos Arbitrais de 
Brasilia

CANNES PRODUCOES 0029017-87.2015.8.07.0001 T.IDFTS/A

CANNES PRODUCOES 0029821-55.2015.8.07.0001 TJDFT 6-1 Vara CivelSA
CANNES PRODUCOES 0029823-25.2015.8.07.0001 TJDFT 2O'1 Vara CivelSA
Cannes Produ9oes S/A 4a Vara Civel1014619-50.2016.8.26.0100 TJSP
Cannes Producoes S/A 1084195-67.2015.8.26.0100 4a Vara CivelTJSP

REDEGLOBO 1023452-57.2016.8.26.0100 TJSP !n Vara Civel
CANNES PRODUCOES 24a Vara Civel1087628-79.2015.8.26.0100 TJSPSA

3a Vara de Execu^ao 
de Titulos 

Extrajudiciais e 
Conflitos Arbitrais de 

Brasilia

CANNES PRODUCOES 00I I7l5-74.2017.8.07.0001 TJDFTS/A

d) Todos os creditos decorrentes do distrato do contrato de Investimento no Projeto 
de Distribuiqao da Obra Audiovisual Cinematografica Brasileira intitulada “O 
Grande Circo Mistico”, cuja rescisao foi aprovada pela ANCINE, mas os recursos 
ainda nao foram devolvidos ao Fundo, motivo pelo qual tais recursos passarao a ser 
destinados imediatamente ao Condominio.

Paragrafo Quarto. Para a efctivat^ao da transferencia dos contratos acima mencionados do 
Fundo para o Condominio serao celebrados os respectivos instrumentos de cessao do 
contrato.

Paragrafo Quinto. Para o caso da transferencia dos direitos resultantes das aqoes 
mencionadas no paragrafo primeiro, os procuradores do Fundo apresentarao, na medida 
em que for possivel, os respectivos instrumentos de sucessao nos processos mencionados.

Paragrafo Sexto. Cada CONDOMINO e proprietario das fratpoes ideais mencionados no 
Anexo I deste instrumento, cuja indivisibilidade foi instituida em decorrencia da natureza 
dos ativos.

CAPITULO II - DO CONDOMINIO PRO INDIVISO

Art. 2°. O “CONDOMINIO DOS COTISTAS DO ANTIGO FUNDO DE 
FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - BRB 
BRASILIA FUNCINE” e constituido na forma de CONDOMINIO Voluntario pro 
indiviso, nos termos do Art. 1.314 e seguintes do Codigo Civil, sera permanentemente 
indiviso e composto exclusivamente de partes comuns, devendo ser regulado por esta 
Convenqao e pelas demais normas de direito que forem aplicaveis, respeitadas as 
peculiaridades desta modalidade especial de condominio.
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Art. 3°. O CONDOMINIO pro indiviso e instituido sobre todos os ativos mencionados no 
paragrafo unico do art. 1° desta Conven9ao e cstara sujeito as limita9oes previstas na 
presente Conveii9ao e no Codigo Civil.

Art. 4°. Tratando-se de CONDOMINIO livremente constituido, os CONDOMINOS 
renunciam ao direito de promover a extin9ao do CONDOMINIO com a venda dos bens 
comuns on de exigir a divisao dos bens, ficando prejudicada e destitm'da de qualquer 
possibilidade jun'dica a faculdade contida no art. 1.320 do Codigo Civil, salvo na hipotese 
do art. 16, inciso “iii”.

CAPITULO III - DOS ATIVOS

Art. 5°. Considerando que varies dos ativos sao decorrentes de contratos celebrados pelo 
antecessor do condominio, os CONDOMINOS se comprometem a sempre atuar de forma 
a permitir o correto e complete cumprimento de tais instrumentos.

Art. 6°. Para os casos em que haja necessidade de atua9ao de advogados para o 
cumprimento dos instrumentos designados dentre os ativos, fica desde ja reservado, ao 
CONDOMINO majoritario a defin^ao dos advogados que atuarao na respectiva 
demanda, desde que eventuais honorarios estejam de acordo com os praticados pelo 
mercado, de forma que o Sindico do CONDOMINIO, tao logo o condomino majoritario 
decida, devera outorgar a respectiva procura9ao “adjudicia et extra” para os advogados 
formalmente indicados.

Art. 7°. O presente CONDOMINIO tera como unica e exclusiva fun9ao a administra9ao 
dos ativos mencionados no art. 1° ate a sua respectiva liquida9ao, com a entrega dos 
respectivos valores aos condominos, sendo certo que tal destina9ao podera scr modificada 
unica e exclusivamente pela vontadc da unanimidade dos condominos, conforme adiante 
estabelecido no paragrafo tcrceiro, do art. 22.

Art. 8°. Os CONDOMINOS se obrigam a respeitar as normas dos contratos de 
investimento que integram os ativos, sem qualquer tipo de questionamento individual, 
sendo que qualquer tipo de demanda em rela9ao a tais contratos sera sempre definido pelo 
Sindico do CONDOMINIO, apenas consultado os CONDOMINOS quando houver 
necessidade para tanto.

CAPITULO IV- DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDOMINOS

Art. 9°. Sao direitos dos CONDOMINOS:

(i) Convocar e comparecer as assembleias gerais unicamcnte pela forma enunciada 
na presente Conven9ao, bem como votar nas delibera9oes das assembleias e delas 
participarem, desde que em dia com suas obriga9oes e que os condominos que 
decidam pela convoca9ao da Assembleia detenham ao mcnos 10% das FRA^OES 
IDEAIS do CONDOMINIO;

(ii) Examinar a qualquer tempo os livros, documentos e arquivos da administra9ao e
pedir esclarecimentos ao Sindico, conforme infra definido;
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(iii) Denunciar ao Smdico, conforme infra definido, qualquer irregularidade 
observada; e

(iv) Receber os valores dos ativos, conforme a sua respectiva fra9ao ideal, quando os 
valores houverem sido efetivamente recebidos pelo CON DOM IN 10.

Paragrafo unico. Salvo disposto em contrario na presente Convenqao on na Lei, a renuncia 
de qualquer CONDOMINO aos sens direitos, em caso algum valera como escusa para 
exonera-lo de seus encargos e obrigaqoes.

Art. 10. Sao deveres dos CONDOMINOS:

(i) Contribuir para a manutem^ao do CONDOMINIO pro indiviso, efetuando os 
pagamentos das contribuiqoes e rateios quc Ihe couberem por decisao de asscmbleia, 
na forma e na propor^ao estabelecidas ncsta Convenqao;

(ii) Rati Hear a qualquer tempo e circunstancia a renuncia ao direito de promover a 
extin^ao do CONDOMINIO com a venda dos bens em comum ou de exigir a divisao 
dos bens, ou ainda, de postular qualquer direito decorrente do regime do 
CONDOMINIO pro indiviso, salvo na hipotese do art. 16, inciso “iii”;

(iii) Preservar a destinaqao especifica para qual o CONDOMINIO foi constituido;

(iv) Todos os condominos renunciam expressamente ao direito de preferencia sobre 
aquisiqao de quaisquer fraqoes ideais, podendo os mesmos comercializa-las 
livremente, sendo certo que o novo adquirente tera conhecimento e devera concordar 
e anuir expressamente com a presente convenqao e demais contratos que tenham sido 
firmados pelos condominos com terceiros que envoivam os bens em comum;

(v) Manter seu cadastro atualizado junto ao CONDOMINIO, inclusive para quc cste 
possa efetuar o pagamento dos ativos eventualmente recebidos nas contas bancarias 
indicadas;

(vi) Indenizar o CONDOMINIO pelas despesas causadas a comunhao por 
inobservancia das normas instituidas na presente Convenqao ou nos demais contratos 
que versam sobre interesses comuns dos CONDOMINOS, ou, ainda, pelo excesso 
de despesas provocadas no atendimento de questao do seu exclusive interesse ou 
responsabilidade;

(vii) nao interferir na operaqao e administrate desenvolvidas pelo Smdico;

Paragrafo Unico. E de inteira responsabilidade de cada CONDOMINO manter seu 
cadastro, inclusive bancario, atualizado.

CAPITULO V - DO ORCAMENTO E DO RATE IO DAS DESPESAS

Art. 11. Constituem despesas comuns do CONDOMINIO, que deverao ser suportadas c 
rateadas por todos os condominos, o que segue: a) custos relatives a conservaqao e 
manutenpao dos bens; b) as despesas com a convocaqao e realizaqao das assemblers 
gerais; c) as despesas com os responsaveis pela administrate do CONDOMINIO; d)j
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todas as denials despesas que, por sua natureza ou por previsao nesta Conven9ao, sejam 
comuns ao Condommio.

Paragrafo Primeiro. As despesas condominiais serao rateadas entre os condominos a 
razao da proporqao de titularidade que os mesmos detiverem sobre os bens.

Paragrafo Segundo. Na assembleia de constituipao do CONDOMINIO, decorrente da 
liquidate do Fundo, fica autorizada a transferencia de eventuais recursos do Fundo para 
o CONDOMINIO para fazer frente as primeiras despesas previstas para o primeiro ano 
de funcionamento do condommio.

Paragrafo Terceiro. Fica autorizado ao CONDOMINO majoritario antecipar o aporte ao 
condommio dos eventuais valores necessaries para fazer frente as despesas, podendo, 
posteriormente, quando do recebimento dos recursos pelo condommio ser ressarcido dos 
valores, mediante a efetiva presta9ao de contas aos demais condominos.

Paragrafo Quarto. Compete a assembleia geral fixar o orpamento das despesas ordinarias 
do CONDOMINIO, cabendo aos condominos concorrer para o respective rateio 
antecipadamente com, no mmimo, 10 (dez) dias de antecedencia da data estimada para a 
despesa.

Paragrafo Quinto. As despesas comuns extraordinarias serao rateadas entre os 
CONDOMINOS e deles cobradas dentro de 10 (dez) dias contados a partir da data da 
assembleia geral que as autorizar, salvo se nessa oportunidade for estabelecido prazo 
diferente.

Paragrafo Sexto. Os valores eventualmente recebidos pelo CONDOMINIO a titulo de 
liquida9ao dos alivos poderao ser mantidos cm sua respectiva conta para fazer frente as 
despesas ordinarias e extraordinarias, desde que o Sindico comprove a necessidade de 
tais recursos.

Paragrafo Setimo. O saldo remanescente do oi^amento de urn exerdcio sera incorporado 
ao exerdcio seguinte, se outro destino nao Ihe for dado pda assembleia geral ordinaria.

CAPITULO VI - DO DIREITO DE PREFERENCIA

Art. 12. Os CONDOMINOS poderao, sem a necessidade do oferecimento do direito de 
preferencia aos demais CONDOMINOS, vender, ccdcr, transferir ou de qualquer outra 
forma alienar a sua PARTE IDEAL no CONDOMINIO, sendo certo que o novo 
adquirente devera concordar expressamente com a presente convenqao e com demais 
contratos que tenham sido firmados.

CAPITULO VII - DA ADiMINISTRAQAO DO CONDOMINIO

Art. 13. O CONDOMINIO sera administrado por urn sindico, condomino ou nao, pcssoa 
fisica ou jun'dica, com mandato de 01 (urn) ano, podendo ser recleito, a ser escolhido 
preferencialmente pelo condomino majoritario em Assembleia Geral designada 
especificamente para esta finalidade, por maioria de votos dos Condominos.
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Paragrafo Primeiro. No ato de institui^ao do CONDOMINIO, fica eleito como sindico a 
BRB - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A (“Administradora”) com sede 
no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, BIoco C, 2° andar - Brasilia- 
DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.850.686/0001-69, quc a partir da presente data fica 
institufda de todos os poderes necessaries para a boa administraqao do condominio ora 
instituido.

Paragrafo Segundo. O Sindico tera amplos e gerais poderes para gerir o CONDOMINIO 
e representa-lo ativa e passivamente, podendo contratar terceiros para auxilia-lo na 
administraqao do CONDOMINIO.

Paragrafo Terceiro. O Sindico devera empregar, no exercicio de suas funqoes, o cuidado 
necessario que toda entidade ativa deve empregar na administraqao de seus proprios 
negocios, visando sempre o interesse do CONDOMINIO e agindo, sempre, com respeito 
as posturas legais desta Convenqao e de seus Anexos e das Assemblers Gerais do 
CONDOMINIO.

Paragrafo Quarto. O Sindico nao podera, sem previa anuencia do condomino majoritario 
e/ou dos CONDOMINOS reunidos em Assembleia do Condominio convocada 
especialmente para esse fim, praticar qualquer ato que exorbite de suas funqoes ou 
ultrapasse os limites necessarios a consecuqao dos objetivos do CONDOMINIO.

Paragrafo Quinto. O cargo de sindico podera ser remunerado, cabendo a Assembleia 
Geral que o eleger fixar sua remunerate.

Paragrafo Sexto. O Sindico podera ser destituido por maioria absoluta dos condominos, 
em Assembleia Geral Extraordinaria, para esse fim especialmente convocada.

CAPITULO VIII - DO CONSELHO FISCAL

Art. 14. Por solicitaqao da maioria dos condominos, podera ser instalado e eleito pela 
Assembleia Geral um Conselho Fiscal composto de 03 (tres) membros efetivos, todos 
CONDOMINOS adimplentes com suas obrigaqoes condominiais, podendo eleger ate 03 
(tres) suplentes com mandate nao superior a 1 (um) ano, e que exerccrao os respectivos 
mandates sem qualquer remunerate.

Paragrafo Unico. Competira ao Conselho Fiscal, quando instalado:

(i) Assessorar os CONDOMINOS na soluqao dos problemas do CONDOMINIO;

(ii) Emitir parccer em materia relativa a despesas extraordinarias;

(iii) Examinar, aprovar ou impugnar as contas do CONDOMINIO emitindo parecer 
para as Assemblers;

(iv) Rever, manter ou modiflcar, cm grau de recurso, as decisoes do Sindico, por 
solicitato dos CONDOMINOS ou de quern estiver legalmente sub-rogado em 
direitos e obrigaqoes previstos nesta Convenqao, acolhendo ou rejeitando o recurso;
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(vi) Autorizar a administra^ao a adotar providencias urgentes e inadiaveis por 
delega9ao de todos os CONDOMINOS e, ainda, autorizar a pratica de qualquer ato 
necessario on do interesse do CONDOMINIO, ad referendum da Assembleia;

(vii) Convocar a Assembleia Geral sempre que julgar indispensavel e levar ao 
conhecimento dela as questSes relevantes a serem discutidas; e

(viii) Contratar tecnicos e ou peritos para assessorar o CONDOMINIO sempre que 
houver uma relevante questao a ser resolvida, ratificando a contratayao na 
Assembleia subsequcnte.

CAPITULO IX - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 15. Os CONDOMINOS reunidos em Assembleia Geral, convocada e instalada de 
acordo com a lei e esta Conven9ao, deliberarao sobre todos os assuntos concernentes aos 
interesses do CONDOMINIO, e tomarao as resolu9ocs que julgar convenientes a sua 
defesa e administra9ao, discutindo e votando livrementc as materias constantes do cdital 
de convoca9ao.

Paragrafo Unico. Anualmente, dentro dos primeiros 4 (quatro) mcses apos o termino do 
exercicio social, sera rcalizada uma Assembleia Geral Ordinaria para deliberar sobre:

a) as contas do exercicio anterior, inclusive a destina9ao do saldo do exercicio 
encerrado;

b) o relatorio de atividades do Sindico e o parecer do Conselho Fiscal, quando 
houver;

c) discutir e votar os atos praticados pelo Sindico ou pelo Conselho Fiscal que 
dependant de referendo ou aprova9ao da Assembleia Geral;

d) eleger o sindico e aprovar a instala9ao com a conscqucnte ele^ao do Conselho 
Fiscal;

e) discutir e votar as materias de sua competencia;

1) discutir e votar o or9amento das despesas para cada novo exercicio.

Art. 16. Compete as Assembleias Gerais Extraordinarias:

(i) Deliberar sobre materia de interesse geral do CONDOMINIO ou dos 
CONDOMINOS para as quais tenha sido expressamente convocada;

(ii) Decidir, em grau de recurso, os assuntos que tenham sido deliberados pelo 
Sindico e a ele levados a pedido do interessado ou dos intcressados.

(iii) Decidir por, pelo menos, 75% das FRAQOES IDE1AIS a extiit9ao e dissoluqao 
do condominio.
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Art. 17. A Assembleia Geral, qualquer que seja sua finalidade, sera convocada mediante 
carta registrada on protocolada, ou por e-mail cnviado pelo Sindico on ainda por 
mensagem enviada por aplicativo de mensagem instantanea no celular registrado on por 
terceiros por ele contratados, cm qualquer caso com antecedencia minima de 08 (oito) 
dias, salvo em caso de urgencia decidida pelo Sindico ou pelo Conselho Fiscal quando 
esse prazo podera ser justificadamente reduzido.

Paragrafo Primeiro. O edital de convoca^ao indicara o resumo das materias a serem 
deliberadas na Assembleia, a data, hora e o local de realiza^ao da Assembleia cm primeira 
e segunda convoca9oes, scndo certo que a Assembleia se instalara cm primeira 
convoca9ao com a presen^a de CONDOM 1NOS que representem ao menos 'A (um 
quarto) das FRAQOES IDEAIS dos bens e, em segunda convocapao, com qualquer 
numero.

Paragrafo Segundo. O Edital de convocatpao fixara o momento em que sera realizada a 
assembleia geral em la e 2a convoca^oes, devendo mediar, entre ambas, um periodo de 
pelo menos 30 (trinta) minutos.

Art. 18. As Assembleias Gerais serao presididas pelo Sindico, o qual escolhera entre os 
presentes o Secretario que lavrara a ata dos trabalhos, em livro proprio.

Paragrafo Unico. Antes de iniciar-se a Assembleia Geral, os CONDOMINOS, ou sens 
mandatarios, assinarao a lista de preseii9as, indicando sens nomes e as respectivas fra9oes 
ideais de que forem titulares ou de cujos titulares forem procuradores.

Art. 19. A Assembleia Geral podera ser simultaneamente presencial c virtual e, na 
segunda hipotese, sera gravada para simples efeito de documenta9ao e dissipa9ao de 
eventuais duvidas, sendo redigida uma ata contendo apenas o sumario dos fatos ocorridos, 
inclusive dissidencias, e as delibera9oes tomadas na Assembleia Geral. Tal ata sera 
elaborada pelo Sindico.

Paragrafo Primeiro. A ata dcvera refletir as delibera9oes tomadas na Assembleia Geral c 
sera lida e aprovada na propria Assembleia Geral. Para a validade da ata e suficiente a 
assinatura do Presidcnte, do Secretario e de quantos CONDOMINOS bastem para 
constituir a maioria necessaria para as delibera9oes tomadas na Assembleia. As 
deIibera9oes da assembleia geral serao tomadas por maioria de votos presentes, nao se 
computando os votos em branco para o calculo dessa maioria. No caso de empate, cabera 
ao presidente da Assembleia geral o voto de desempate.

Paragrafo Segundo. 0 Sindico enviara, em ate 30 (trinta) dias subsequentes a Assembleia, 
copia da Ata a todos os CONDOMINOS a fim de dar publicidade as delibcra9oes.

Art. 20. As delibera9oes das Assembleias Gerais obrigam a todos os CONDOMINOS, 
independentemente de scu comparecimento ou de sen voto, e o Sindico.

Art. 21. As despesas com a realiza9ao da Assembleia Geral serao levadas a debito das 
despesas gerais do CONDOMINIO, salvo quando convocadas por CONDOMINOS para 
aprecia9ao de eventual recurso, quando, entao, serao custeadas pelo proprio interessado, 
mediante deposito previo, valor que sera restituido caso o recurso seja provide.
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Art. 22.
Assembleia serao tomadas pela maioria dos votos presentes, sendo quc cada PARTE 
IDEAL no CONDOMINIO corresponde a um voto.

Salvo o disposto no paragrafo segundo deste artigo, as delibera^oes da

Paragrafo Primeiro. O Sindico organizara e orientara a volaqao de modo a facilitar a 
apura9ao sempre quc a qucstao apresentar dificuldade de exame on de contagem dos 
votos.

Paragrafo Segundo. Salvo determinaipao legal, fixando quorum especiTico, sera exigida a 
aprovagao de CONDOMINOS que representem, no nn'nimo, metade das FRANCES 
IDEAIS do CONDOMINIO para deliberar sobre:

a) Alteraqao na destinaqao do condommio;
b) Alteraqao na regra do exerdcio da preferencia, disposta nesta convenqao;

Art. 23. Os CONDOMINOS poderao fazer-se representar nas Assemblers Gerais por 
procuradores gerais habilitados para legalmente praticar os atos jundicos necessarios e 
contrair obriga^oes cm nome do mandante, devendo o instrumento respectivo ser 
adequadamente formalizado nos termos da Lei.

Paragrafo Unico. Independentemente das formalidades previstas neste capitulo, sera 
considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os CONDOMINOS.

CAPITULO X - DAS PENALIDADES

Art. 24. Caso sc verifique o descumprimento de qualquer das obriga9des assumidas nesta 
Conven9ao, o CONDOMINO infrator sera notificado por qualquer dos demais para, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sanar o descumprimento.

Art. 25. Nao sendo sanado o descumprimento no prazo assinalado no item anterior, 
ficarao suspenses todos os direitos que a parte infratora deliver na qualidade de 
CONDOMINO ate que sejam cumpridas suas obriga9oes, cm especial o direito de voto 
nas Assembleias do CONDOMINIO.

Art. 26. O CONDOMINO que, apos devidamente notificado, persistir na infra9ao a 
qualquer dispositive desta Conven9ao, fieara sujcito ao pagamento de multa diaria de 
carater exclusivamente penal e nao compensatoria, a ser arbitrada pelo Sindico, pclo 
tempo em que perdurar a infra9ao contratual. Nao obstante o acima disposto, o atraso no 
pagamento de qualquer quantia condominial acarretara a imediata incidencia de reajuste 
monetario, de acordo com a varia9ao percentual acumulada positiva do Indice Geral de 
Pre90S-Mercado (IGP-M), calculado e divulgado pela Funda9ao Gcliilio Vargas, 
tomando-se como Indice-base o do mes do inadimplemento e como Indice-reajuste o do 
mes da efetiva purga9ao da mora, sempre calculado pro rata die, acrescido dos juros 
moratorios previstos no art. 406 do Codigo Civil Brasileiro ou de 1% (um por cento) ao 
mes, ou fra9ao, o que for maior, mais a multa de 2% (dois por cento).

Paragrafo Primeiro. Se o indice acima eleito for extinto ou considerado inaplicavel, 
havera sua imediata substitute pclo IPC da PIPE (Funda9ao Instituto de Pesquisas 
Economicas) ou, na sua falta, por outro indice escolhido pelo Sindico, que reflita a 
desvaloriza9ao da moeda nacional. /}
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Paragrafo Segundo. Da penalidade aplicada cabera recurso para o Conselho Fiscal, 
quando instalado, on para a Assembleia Geral, quando nao instalado o Conselho Fiscal, 
no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificavao de sua aplica^ao. 
Cabera ao CONDOMINO infrator, sob pena de nao conhecimento do seu recurso, pagar 
a multa cobrada e apresentar o respectivo comprovante juntamente com seu recurso.

Paragrafo Terceiro. O CONDOMINO em atraso arcara tambem com todas as despesas e 
custas judiciais, assim como honorarios advocatfcios na base de 20% (vinte por cento) 
sobre o total do debito, se a cobranpa se efetivar judicialmente ou com interveniencia de 
advogado.

Paragrafo Quarto. O pagamento da multa nao exime o infrator de sua obriga9ao de purgar 
a mora, de ressarcir os prejufzos que tiver causado, fazer voltar a coisa a situa9ao de 
origem, custear as despesas quo se fizerem necessarias por for9a do ato ilicito e/ou 
responder pclas multas que forem aplicadas ao CONDOMINIO pelo Poder Publico, caso 
aplicavel, em razao de seu ato.

CAPITULO XI - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 27. As normas desta Conven9ao obrigam os CON DOMINOS atuais e futures e sens 
respectivos sucessores, a qualquer titulo, incluindo cessionaries a qualquer titulo de 
FRAQOES IDEAIS.

Paragrafo Primeiro. Como condi9ao de cficacia das normas cxcepcionais previstas nesta 
Conven9ao dadas a especialidade deste CONDOMINIO. as Partes declarant, desde logo, 
que renunciam a qualquer direito de discutir a validade das clausulas especiais aqui 
pacluadas bem assim se comprometem e se obrigam a defender por todos os meios a 
manuten9ao desta Conven9ao dentro dos objetivos que inspiraram a sua cria9ao.

Paragrafo Segundo. Os CONDOMINOS se comprometem a incluir nos eventuais futures 
instrumentos de aliena9ao, cessao e/ou promessa de aliena9ao e/ou cessao das FRAQOES 
IDEAIS, de qualquer natureza, disposi9oes que garantam ao (promitente) cessionario ou 
adquirente plena ciencia e a obrigapao de respeitar, sc vincular e cumprir com os termos 
e conduces desta conven9ao e dos contratos de loca9ao e demais que tiverem side 
Firmados entre os titulares das FRAQOES IDEAIS e tercciros.

Art. 28. Todos os avisos, notifica9oes, correspondencias e comunica9des dirigidas aos 
CONDOMINOS serao consideradas validas e eFicazes quando entregues por carta 
registrada com aviso de recebimento, fac-slmile com comprovante de remessa, correio 
eletronico com aviso de recebimento ao enderepo constante do cadastre do 
CONDOMINIO, email com confirma9ao de recebimento ou ainda por mensagem enviada 
por aplicativo de mensagem instantanea no celular registrado. O enderepo e o numero de 
telefone constantes no cadastre do CONDOMINIO deverao ser mantidos atualizados 
pelos CONDOMINOS.
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CAPITULO XII - DO FORO

Art. 29. Elegem as Partes o foro da Comarca de Brasilia para dirimir todas as duvidas ou 
questoes porventura advindas da presente Conven9ao, com renuncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Brasilia, 08 de abril de 2021.
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