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CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA, DE TÍTULO DE SÓCIO PREFERENCIAL 
REMIDO (SINDJUSTIÇA), de número supra indicado, que entre si fazem as partes a seguir qualificadas, 
sob as cláusulas e condições constantes deste instrumento e de acordo com os dados completados 
no anverso, mediante preenchimento das lacunas e, no verso, conforme impresso.

CONTRATADA

LAGOA THERMAS CLUBE, TURISMO, LAZER E ECOLOGIA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.620.609/0001-87, associação privada 
sem fins lucrativos, regida pela legislação vigente e seus Estatutos Sociais devidamente registrados no Cartório do 1º Ofício de 
Notas e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Rio Quente – GO, sob Protocolo nº 853, Folha 15 verso, Livro nº 
1, Registro nº 229, Folha nº 77, Livro A-02, em 15-04-2003, estabelecida à Avenida Lagoa Quente, n° 10, Bairro Lagoa Quente, 
em Caldas Novas – GO, CEP 75.690-000.

CONTRATANTE

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RECIBO DE VENDA

1ª PARCELA:PARCELA:

R$R$

TOTAL DA VENDA:

NOME DO CONSULTOR: ASSINATURA: ATENDENTE:ATENDENTE:ATENDENTE:ATENDENTE:

R$

SINAL / ENTRADA:

R$

SALDO:

R$

Nº DE PARCELAS

Fica o Contratante ciente e concorde de que a quitação do valor da aquisição somente se dará mediante o crédito integral das obrigações financeiras na conta da Contratada, ficando vinculadas ao 
contrato em todos os seus termos, em caráter irrevogável.

/ /

DATA:

/ /

RECEBEMOS DE:

ASSINATURA DO CONTRATANTE ASSINATURA DO CONTRATADO

/ /CALDAS NOVAS:

A IMPORTÂNCIA DE:

OBSERVAÇÃO:

S I N D J U S T I Ç A



1)- Da qualificação das Partes: LAGOA THERMAS CLUBE, TURISMO, 
LAZER E ECOLOGIA, associação privada sem fins lucrativos, que tem por 
finalidade proporcionar amplas condições de uso das águas termais como 
salutar atividade de lazer, recreação e de preservação da saúde humana; 
de hospedagem e gastronomia em dependências próprias e conveniadas, 
nas diversas regiões do País; de estímulo ao turismo e de expansão do 
campismo regional; de fomento à prática de esporte amador coletivo; bem 
assim de incentivo aos eventos sócio-culturais; de proteção ao meio 
ambiente e de harmônica convivência ecológica, com sede principal na 
Avenida Lagoa Quente, n° 10, Setor Lagoa Quente, em Caldas Novas – GO, 
CEP 75.690-000, doravante designada “LAGOA TERMAS PARQUE” e, do 
outro lado, o CONTRATANTE qualificado (a) no anverso deste instrumento. 
2)- Da natureza do Contrato: O CONTRATANTE, qualificado no anverso, 
de livre arbítrio, contrata com a LAGOA TERMAS PARQUE a aquisição de um 
TÍTULO DE SÓCIO PREFERENCIAL REMIDO - SINDJUSTIÇA, de natureza 
INDIVIDUAL, a ser pago conforme sua escolha pessoal da modalidade 
registrada no campo próprio do anverso, em caráter irrevogável e 
irretratável. 3)- Do Valor contratado e condições de Pagamento: O 
valor deste contrato e suas condições de pagamento estão especificados 
no quadro próprio do anverso e as partes declaram pleno conhecimento e 
concordância com o seu conteúdo. § Único: O comprador, ora 
contratante, declara ser de seu pleno conhecimento que os cheques 
eventualmente emitidos para pagamentos não poderão, em nenhuma 
hipótese, ser cancelados ou sustados, sob falso pretexto, constituindo-se 
tal atitude em infração prevista no art. 171 do Código Penal, sujeitando-se 
o infrator a responder por seus atos. 4)- Da tolerância contratual e 
cancelamento do Título: O recebimento pela LAGOA TERMAS PARQUE, 
ao seu exclusivo critério, de qualquer prestação, cheque ou importância, 
após o seu vencimento, assim como o não exercício por ela dos direitos 
que o presente contrato e a lei lhe asseguram, constituirá mera 
liberalidade e tolerância, não implicando isto em alteração contratual ou 
novação, de forma que permanecerão íntegras todas as cláusulas deste 
instrumento. § Único: Considera-se vencido integralmente, o valor 
contratado, na ocorrência de atraso de 60 (sessenta) dias em qualquer 
prestação ou cheque não compensado, ficando a LAGOA TERMAS PARQUE 
autorizada pelo CONTRATANTE a promover a cobrança total do débito por 
ele contraído, inclusive pelas vias judiciais, sendo facultado à LAGOA 
TERMAS PARQUE o direito de optar pela rescisão deste contrato, de pleno 
direito, e o consequente cancelamento e eliminação do Título, 
independentemente de qualquer notificação ao Contratante 
inadimplente, judicial ou extrajudicial, sem que caiba ao CONTRATANTE 
qualquer devolução de valores eventualmente pagos, indenização, 
compensação ou retenção a que título e tempo forem. 5)- Dos Direitos e 
Obrigações do Contratante: 5.1 - O CONTRATANTE, possuidor do Título 
de Sócio Preferencial Remido Individual, poderá utilizar as dependências 
da LAGOA TERMAS PARQUE e da LAGOA ECO PRAIA em qualquer época, 
mediante apresentação da Carteira Social, que é de caráter pessoal e 
intransferível, onde poderá desfrutar de dois complexos distintos 
compostos de: parque balneário com diversas piscinas termais; 
equipamentos aquáticos simples e radicais; saunas fisioterápicas; 
recreações diversas; bares; restaurantes; lanchonetes; setor histórico; 
piscina com ondas; praia; ofurôs; brinquedo interativo multifuncional; 
praça de alimentação; além do direito de utilizar a área de camping, 
respeitando-se as regras específicas do setor, inclusive o desconto de 50% 
do valor da diária paga pelos usuários avulsos. Poderá também usufruir de 
todos os convênios eventualmente firmados pela CONTRATADA em prol 
dos seus associados, os quais constarão em catálogo para tal fim e no site 
da contratada. § Único: (a) - O Contratante passa a responder por 
quaisquer transtornos por ele eventualmente  causados dentro dos 
complexos; (b) - o repasse, pelo CONTRATANTE, da Carteira Social a 
terceiros, sujeitará a apreensão e bloqueio do uso da mesma por três 
meses a contar da data da apreensão, podendo haver rescisão contratual 
por justa causa em caso de reincidência; (c) - a Carteira Social retida 
somente poderá ser devolvida ao Titular, mediante assinatura de termo de 
ciência sobre a utilização indevida da mesma. 5.2 - Os direitos de uso da 
“LAGOA TERMAS PARQUE” e da “LAGOA ECO PRAIA”, conferidos ao 
CONTRATANTE, através do Título Preferencial Remido Individual, são 
equiparados aos direitos dos usuários adquirentes de ingressos avulsos, 
não promocionais, para utilização do Parque e da Praia, de modo que 
deverão ser observadas as regras de uso e restrições impostas pela 
CONTRATADA, especialmente no que se referir aos dias e horários de 
funcionamento, bem como a possibilidade de suspensão de 
funcionamento de qualquer das atrações do Parque ou da Praia, em casos 
de força maior, sem prévio aviso, visando a segurança dos usuários. 5.3 - 
Não estão inclusos nesta contratação o acesso e/ou participação em 
eventos de qualquer natureza organizados pela CONTRATADA e/ou 
terceiros, especialmente shows artísticos, devendo ser adquiridos 
ingressos específicos para quaisquer eventos. O mesmo critério se aplica 
a gastos relacionados com alimentos e bebidas em geral, em qualquer loja 
ou ponto de vendas dos Complexos, bem como aos demais serviços e 
produtos disponibilizados pela CONTRATADA. 5.4 - O presente contrato 
não poderá ser transferido em favor de terceiros, em nenhuma hipótese, 
destacando que a mesma regra se aplica no caso de falecimento do seu 
titular. 5.5. O atraso no pagamento de qualquer valor previsto neste 
contrato implicará na imposição de multa moratória de 2% (dois por 
cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e 
atualização monetária calculada de acordo com a variação positiva do 
IGPM/FGV incidente desde a data de vencimento da obrigação e até a de 
seu pagamento. 5.6. O atraso no pagamento de qualquer valor previsto 
neste contrato, em prazo superior a 10 (dez) dias do vencimento, implicará 

em suspensão dos direitos de utilização dos complexos, estes que 
retornarão somente mediante o pagamento do débito com os acréscimos 
legais, desde que o atraso não ultrapasse 60 (sessenta) dias. 5.7. O prazo 
de vigência deste contrato é de acordo com a escolha do Contratante no 
campo próprio do anverso, a contar da data de assinatura deste contrato, 
podendo ser antecipado em caso de resolução ou de denúncia pelo 
CONTRATANTE. 6)- 
eira Social: A Carteira Social, DE USO OBRIGATÓRIO PARA ENTRADA NAS 
DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA e conveniadas, será emitida pela 
CONTRATADA, na bilheteria do Complexo, na forma individual, mediante 
apresentação deste contrato e dos documentos individuais do 
Contratante e o pagamento da taxa respectiva. A Carteira tem prazo de 
validade conforme escolha do Titular, devendo ser renovada, após o 
período mínimo de um ano, mediante pagamento da taxa de renovação, 
esta que é estabelecida pela Diretoria da CONTRATADA. 7)- Do Estatuto 
Social e Regulamentos: Ao firmar o presente instrumento contratual o 
CONTRATANTE Titular declara, sob as penas da lei, que conheceu, 
compreendeu e está de pleno acordo com todas as Cláusulas deste 
Contrato, com as regras Estatuárias e com os demais Regulamentos 
complementares da CONTRATADA, bem como que lhe foi esclarecido e 
devidamente aceito que a LAGOA TERMAS PARQUE não reconhece, nem 
se responsabiliza por quaisquer declarações e/ou promessas oriundas de 
terceiros que sejam divergentes do conteúdo deste contrato e das normas 
aqui referidas. 8)- Da Cláusula Compromissória: Considerando os 
ditames da Lei 9307/96, de 23-09-96, as partes, de livre arbítrio, 
assumem o Compromisso Arbitral, renunciando a qualquer outro meio, 
para dirimir suas divergências, por ser esta forma definitiva, simples, 
sigilosa, eficiente e rápida, concordando, inclusive, com a nomeação de 
um Árbitro, se preciso for, para solucionar quaisquer litígios que possam 
surgir no futuro, acerca do presente instrumento, razão pela qual elegem a 
1ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Caldas Novas (1ª CCA), instalada 
no Edifício ACICAN, à Rua Professor Josino Bretas, nº 350, Centro, CEP 
75.690-000, em Caldas Novas – GO. E por estarem assim acordadas, as 
partes declaram que o presente instrumento atende aos princípios da boa-fé, em 
cumprimento à função social do contrato e não importa, em hipótese alguma, em 
abuso de direito, a qualquer título, razão pela qual o firmam em 03 (três) vias 
idênticas, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ratificando todas as cláusulas e 
condições impressas e manuscritas, na presença da testemunha de estilo.

Caldas Novas, ________de________________________de_________.

LEIA COM ATENÇÃO: DECLARO QUE LI E CONFERI, TODOS OS DADOS E CITAÇÕES DO 
PRESENTE CONTRATO, PRINCIPALMENTE O CONSTANTE NOS ÍTENS 04 E 05, CONCORDANDO 
LIVRE E ESPONTANEAMENTE COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS, COMPROMETENDO-ME A 
CUMPRIR AS RESOLUÇÕES DOS ESTATUTOS SOCIAIS AS NORMAS INTERNAS DO CLUBE, E A 
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

LAGOA TERMAS PARQUE 

ASSOCIADO 

2ª TESTEMUNHA  

1ª TESTEMUNHA  

S I N D J U S T I Ç A
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