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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “GANHE UMA TV PARA ASSISTIR A COPA DO MUNTO E 
SÓ PAGUE CONDOMÍNIO EM 2019 – 09/06/2018” 

 
 

 
I – DEFINIÇÕES 
 
1.1. A presente promoção é instituída pela TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A, estabelecida nesta Cidade, nova denominação de “Brookfield Rio de 
Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A”, na Avenida Almirante de Sá Julio 
Bierrenbach, nº 200, bloco 02, sala 102, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
29.964.749/0001-30, doravante designada simplesmente “TEGRA INCORPORADORA”, na 
forma prevista no presente regulamento e, desde que, sejam cumpridas em sua 
integralidade as condições abaixo. 
 
1.2.  A participação nesta Promoção é voluntária e gratuita e não implica em qualquer 
tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação assemelhada e independe de qualquer 
modalidade de sorte, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme 
estabelecido na Lei n° 5.768/71 e Decreto n° 70.951/72. 
 

II – PERÍODO DA PROMOÇÃO 

 
2.1. A presente promoção vigorará pelo período de 9 às 18h para as vendas que 
ocorrerem no dia 09/06/2018, em relação às unidades autônomas integrantes dos 
empreendimentos “SOHO RESIDENCE”, “UNION SQUARE” “DAMAI”, “ONDA CARIOCA”, 
“NORTE PREMIUM”, “LIBERO”, “FONTANO”, “STORIES”, “DUCADO”, “PRINCIPADO”, “VILLA 
DO RIO”, “VILA DAS FONTES”, “VILA ESPLENDIDA”, “MIO RESIDENCIAL PARQUE” e “ALL 
FAMILY”, nos termos do item 3.1 abaixo, podendo a TEGRA INCORPORADORA, a seu 
único e exclusivo critério, prorrogá-la ou antecipá-la, independentemente de consulta 
aos clientes, doravante denominados simplesmente “PARTICIPANTE”. 
 
III - MECÂNICA  
 
3.1. A presente promoção tem por objeto contemplar o PARTICIPANTE, observado o 
disposto no item 2.1 acima, que adquirir uma unidade autônoma dos empreendimentos 
acima mencionados, com 01 (um) aparelho de televisão de 40 polegadas, de modelo e 
marca a serem definidos pela TEGRA INCORPORADORA, e com o pagamento das cotas 
condominiais do exercício de 2018 da respectiva unidade autônoma (“PRÊMIO”).  
 
3.2. Caso o PARTICIPANTE não possua interesse em receber o PRÊMIO, este perderá o 
direito ao PRÊMIO, não sendo devido, nesta hipótese, qualquer valor a título de 
ressarcimento ou em caráter indenizatório, pela TEGRA INCORPORADORA ao 
PARTICIPANTE, com o que concorda expressamente o PARTICIPANTE.   
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3.3. O PRÊMIO da presente promoção é referente à(s) unidade(s) adquirida(s) no(s) 
empreendimento(s) acima, pelo PARTICIPANTE, em obediência restrita às condições do 
presente regulamento, não podendo ser transferido para qualquer outro 
empreendimento da TEGRA INCORPORADORA, sendo certo que também não será 
permitida a conversão do PRÊMIO em desconto ou bonificação na(s) unidade(s) 
autônoma(s) e no(s) saldo(s) devedor(es). 
 
3.4. Caso venha a ocorrer o distrato, cessão dos direitos ou rescisão do contrato de 
aquisição da(s) unidade(s), por qualquer motivo, fica também rescindido de pleno direito 
o presente regulamento em relação ao PARTICIPANTE, hipótese em que o 
PARTICIPANTE perderá o direito de recebimento do PRÊMIO, sem qualquer direito à 
indenização, a qualquer título, de parte a parte. 
 

3.4.1. A premiação aqui descrita é intransferível e somente podendo se referir à 
unidade objeto da compra, inobstante seja realizada cessão ou distrato da unidade. 

 
3.5. O valor do PRÊMIO decorrente desta promoção não compõe o preço da(s) unidade(s) 
autônoma(s) adquiridas pelo PARTICIPANTE. 
 
3.6. Estão excluídas dessa promoção as aquisições realizadas sob as condições 
determinadas nos subitens 3.6.1 a 3.6.7, infra.  
 

3.6.1. Comercialização de unidades que forem de propriedade do(s) permutante(s). 
 
3.6.2. Comercialização de unidades sem formalização de Escritura de Compra e Venda 
ou do Contrato de Promessa de Compra e Venda, ainda que tenham efetivado uma 
proposta de aquisição de unidade autônoma dentro das condições do presente 
regulamento.  
 
3.6.3. Comercialização de unidades por permuta ou por doação em pagamento de 
bens, direitos ou serviços.  
 
3.6.4. Comercialização por aquisição de direitos e deveres de adquirente originário, 
por meio de cessão de direitos, independentemente da anuência da TEGRA 
INCORPORADORA na cessão.  
  
3.6.5. As vendas cujo(s) adquirente(s) não assine(m) e concorde(m) com os termos e 
condições deste Regulamento, independentemente do motivo.  
 
3.6.6. As vendas realizadas que estiverem com pendência contratual e/ou de entrega 
de documentos obrigatórios.   
 
3.6.7. O(s) adquirente(s) das unidades autônomas que tiver(em) o cadastro reprovado 
pela TEGRA INCORPORADORA e/ou com apontamentos no SERASA/ SPC.  
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3.7. As propostas de vendas que não seguirem as tabelas de vendas vigente no período 
estabelecido para a presente promoção, indicadas pela TEGRA INCORPORADORA. 
 
3.8. Terá direito à premiação o PARTICIPANTE que assinar o instrumento particular de 
promessa de compra e venda e tiver o seu crédito validado pela análise financeira 
realizada pela TEGRA INCORPORADORA, com o respetivo aperfeiçoamento da venda no 
sistema, e que se mantiver adimplente com suas obrigações contratuais por todo o 
período de duração da premiação.   

 
3.8.1. A inadimplência ou atraso no cumprimento de quaisquer obrigações 
pagamento de qualquer parcela do contrato que venha a ser firmado com a 
TEGRA INCORPORADORA ocasionará a automática exclusão do PARTICIPANTE 
da campanha promocional.  

3.9. O aparelho de televisão será entregue diretamente pela TEGRA INCORPORADORA, 
em dia/horário/local que esta indicar, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a partir da data 
de assinatura do instrumento particular de promessa de compra e venda.  
 
3.10. A presente Campanha não é cumulativa, sendo devido apenas 01 (um) aparelho de 
televisão ao PARTICIPANTE, independente do número de unidades autônomas 
adquiridas no período de vigência da Campanha e do número de adquirentes que 
constarem como contratantes no instrumento particular de promessa de compra e 
venda, excetuando-se a isenção do pagamento das cotas condominiais, fazendo o 
PARTICIPANTE jus ao recebimento de isenção das taxas condominiais de 2018 para todas 
as unidades autônomas adquiridas no período de vigência dessa Campanha, desde que 
observadas as condições do presente regulamento.   
 
3.11. O pagamento das cotas condominiais será realizado pela TEGRA INCORPORADORA 
diretamente à administradora do condomínio. Na hipótese de o PARTICIPANTE receber 
cobranças do condomínio dentro do período da premiação, que estejam contempladas 
pela promoção, deverá encaminhá-las à TEGRA INCORPORADORA para que esta 
proceda ao pagamento. 
 
3.12. O envio das mencionadas cobranças por si só não ocasionará dano de qualquer 
natureza ao PARTICIPANTE ou direito ao recebimento de indenização ou remuneração 
seja da TEGRA INCORPORADORA, seja da administradora do condomínio. 
 
3.13. O PARTICIPANTE que adquirir unidade em empreendimento em construção, com 
entrega prevista a partir de dezembro/2018, fará jus apenas ao recebimento do aparelho 
de televisão referido acima, haja vista não haver cobrança condominial para a sua 
unidade autônoma no exercício de 2018, o que significa dizer que esse PARTICIPANTE 
não fará jus ao recebimento da parte do PREMIO relacionada ao pagamento das taxas 
condominiais pela INCORPORADORA.  
 
IV - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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4.1. A participação na presente promoção implica na concordância pelos premiados 
PARTICIPANTES, em caráter exclusivo, irrevogável, irretratável, definitivo e universal, no 
uso gratuito de sua imagem e voz em fotos, cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou 
vinhetas, em qualquer tipo de mídia e peças promocionais, para a divulgação da 
promoção, existente ou ainda a ser criada, sem qualquer ônus à TEGRA 
INCORPORADORA. 
 
4.2. Caso haja tentativa de burlar qualquer um dos itens do presente regulamento, o 
PARTICIPANTE será automaticamente desclassificado. 
 
4.3. A TEGRA INCORPORADORA se reserva o direito de, a seu exclusivo critério e sem 
prévio aviso aos concorrentes, modificar as datas se assim considerar necessário, bem 
como alterar o presente regulamento, podendo inclusive aumentar o prazo da promoção 
quantas vezes se fizerem necessárias garantida a sua divulgação de forma eficaz, a 
critério da TEGRA INCORPORADORA. 
 
4.4. A TEGRA INCORPORADORA se reserva ao direito de interromper a promoção a 
qualquer momento, sem qualquer comunicação formal ao PARTICIPANTE.  
 
4.5. As situações não previstas no presente regulamento deverão ser submetidas à 
análise da TEGRA INCORPORADORA por meio do serviço de atendimento ao cliente e 
serão solucionadas de acordo com os princípios da razoabilidade e bom senso. 
 
4.6. A promoção é aberta a todas as pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física – CPF 
com inscrição válida.  
 
4.7. Será automaticamente excluído o PARTICIPANTE que tentar fraudar ou burlar as 
regras estabelecidas nesta Política, que poderá ser alterado, sem aviso prévio, pela 
TEGRA INCORPORADORA, por motivo de força maior. 
 
4.8. Não poderão participar da presente promoção os funcionários da TEGRA 
INCORPORADORA, assim como os funcionários das empresas envolvidas no 
gerenciamento desta promoção, bem como parentes de até 2º grau e cônjuges dos 
mesmos, além de quaisquer pessoas envolvidas diretamente na execução da referida 
promoção.  
 
4.9. O PARTICIPANTE declara ter lido integralmente o presente regulamento, aceita e 
concorda com todas as disposições aqui previstas. 
 
4.10. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer lide 
oriunda do presente termo de adesão e regulamento. 
 
4.11. Quaisquer dúvidas ou omissões relacionadas ao regulamento e funcionamento desta 
promoção serão julgadas única e exclusivamente pela TEGRA INCORPORADORA, cujas 
decisões são soberanas e irrecorríveis. 
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4.12. As dúvidas, sugestões e reclamações relacionadas à promoção poderão ser feitas da 
Central de Relacionamento ao Cliente pelo telefone 4007-1577.   
 
4.13. Os casos omissos e eventuais disposições não contidas no presente Regulamento 
serão resolvidos exclusivamente pela TEGRA INCORPORADORA. 
 
Rio de janeiro, ___ de ______________________de 2017. 
 
_________________________________________ 
Nome: 
Unidade:  
Bloco: 


