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MINUTA DA ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO NORTH WAY SHOPPING  

 
ESTATUTO SOCIAL 

 
CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES - Art. 1º - A Associação dos Lojistas do NORTH WAY SHOPPING, 
daqui por diante designada apenas “Associação”, é sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos 
e prazo de existência indeterminado. - Parágrafo 1º - A Associação tem sua sede na Rodovia PE 15, Km 
16,5, Centro, CEP 53.401-445, na Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco. - Parágrafo 2º - O 
exercício social coincidirá com o ano calendário. - Art. 2º - A Associação tem por finalidade: (a) cultivar as 
relações entre pessoas físicas e jurídicas, lojistas do NORTH WAY SHOPPING, promovendo o 
intercâmbio de experiências e informações; (b) amparar os interesses de sócios perante os poderes 
públicos e quaisquer órgãos ou entidades de direito público ou privado; (c) realizar, contratar e patrocinar 
estudos e serviços de utilidade para seus associados; (d) cooperar com os órgãos de classe e entidade 
afins, de forma a obter ação una e eficaz no trato dos assuntos relacionados com a comercialização em 
“shopping center”; (e) estabelecer normas éticas capazes de disciplinar as atividades comerciais de seus 
associados, visando a afirmação do conceito e ao desenvolvimento do NORTH WAY SHOPPING; (f) 
promover a divulgação do NORTH WAY SHOPPING, enfatizando seu papel de gerador de empregos, 
fonte de atividades comerciais diversificadas e novas, elemento de aprimoramento de mão-de-obra, 
atividade estimulante e didática do desenvolvimento urbano, local de mais conforto, mais fácil 
comparação de artigos e melhores oportunidades para o consumidor; (g) colaborar com a administração 
do NORTH WAY SHOPPING, estimulando as campanhas promocionais por esta organizadas e 
sugerindo as que lhe pareçam convenientes aos interesses comuns; (h) promover concursos de vitrines 
entre os lojistas do NORTH WAY SHOPPING e instituir prêmios a serem conferidos aqueles que mais se 
destaquem na sua promoção; (i) organizar cursos e programas de formação, seleção e treinamento de 
pessoal especializado em varejo de “shopping centers”; (j) praticar os demais atos de interesses de seus 
associados e da coletividade que representa.  
 
CAPÍTULO II - DOS SÓCIOS - Art. 3º - Haverá sócios titulares e honorários. - Art. 4º - Serão titulares os 
Lojistas, a Empreendedora do NORTH WAY SHOPPING e a pessoa física ou jurídica administradora do 
NORTH WAY SHOPPING. - Art. 5º - Por proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho 
Deliberativo, a Associação poderá conceder título de sócio honorário a pessoas físicas ou jurídicas, não 
sócias, que por sua expressão e atividade em prol da Associação e suas causas, sejam merecedoras 
dessa distinção. - Parágrafo 1º - Ao Sócio Honorário serão franqueados os serviços da associação, com 
isenção total de taxas. - Parágrafo 2º - Os Sócios Honorários não terão direito a votar ou serem votados. 
- Parágrafo 3º - O título de Sócio Honorário poderá ser outorgado a indústrias e empresas fornecedoras 
de lojistas do NORTH WAY SHOPPING, que com esta e suas campanhas colaborem de forma 
relevante. - Art. 6º - Ressalvando o disposto no art. 5º, é requisito essencial para o ingresso na 
Associação a qualidade de lojista do NORTH WAY SHOPPING, ocorrendo, em conseqüência, o 
desligamento automático do sócio quando este perder aquela qualidade. - Art. 7º - São direitos do sócio 
titular: (a) votar e ser votado, na pessoa de um dos seus sócios, diretores ou representantes, para 
preenchimento de cargos eletivos; (b) utilizar-se dos serviços de Associação; (c) tomar parte nas 
Assembléias Gerais da Associação; (d) propor à Diretoria ou ao Conselho Deliberativo medidas de 
interesse social; (e) incluir em seus impressos o logotipo e a sigla da Associação. - Art. 8º - São deveres 
dos sócios: (a) respeitar os presentes estatutos e as deliberações dos órgãos da Associação, fazendo-os 
cumprir por seus prepostos, dependentes e usuários de sua loja; (b) pagar as contribuições devidas ao 
fundo de promoção do NORTH WAY SHOPPING; (c) zelar pela credibilidade e conceito da Associação e 
do NORTH WAY SHOPPING; (d) cooperar para a consecução dos objetivos sociais; (e) prestar 
informações referentes a sua atividade e desempenho de sua loja, a fim de que a Associação disponha 
de dados capazes de nortear a sua ação estimulante e corretiva do desempenho global do NORTH WAY 
SHOPPING; (f) prestigiar a Associação e suas atividades; (g) comparecer às Assembléias; (h) pagar as 
importâncias mensais, a título de taxa de associado, necessárias, entre outras finalidades à manutenção 
da Associação. - Parágrafo Único - O descumprimento do preceituado nas alíneas “b”, “c” e “h” 
importará na suspensão dos direitos do sócio, e mesmo em sua eliminação se o notificado, não 
regularizar a sua situação no prazo de 30 (trinta) dias. - Art. 9º - O Associado que infringir os presentes 
estatutos, eticamente desprestigiar a Associação, a sua condição de sócio ou, por qualquer outra forma, 
agir contra os interesses dela ou do NORTH WAY SHOPPING, poderá ser excluído do quadro social, 
mediante proposição da Diretoria e/ou do Conselho Deliberativo e aprovação de 2/3 da totalidade dos 
votos dos associados, em votação secreta, verificada em Assembléia Geral da Associação. - Parágrafo 
1º - A Diretoria poderá aplicar ao Associado, além das sanções pecuniárias previstas neste estatuto, 
pena de advertência ou suspensão de seus direitos por até 90 dias. - Parágrafo 2º - A suspensão por 
prazo superior a 90 dias e a eliminação de sócio são de competência da Assembléia Geral da 
Associação. - Parágrafo 3º - O Sócio é responsável perante a Associação pela conduta de seus 
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representantes ou delegados. - Parágrafo 4o - A exclusão de um Associado poderá ser também 
solicitada por sócios que representem, no mínimo, 20% da totalidade dos votos do quadro social. A 
proposta será encaminhada à Diretoria que convocará Assembléia Geral, no prazo de 15 dias, para 
decidir, sendo certo, entretanto que, a eliminação ou exclusão do Associado não o exime da obrigação 
de contribuir para o Fundo de Promoção do NORTH WAY SHOPPING.  - Parágrafo 5o - A aplicação de 
pena de suspensão não exime o sócio faltoso do cumprimento de suas obrigações pecuniárias para com 
a Associação. - Parágrafo 6o - A pena de exclusão poderá ter como conseqüência a rescisão do contrato 
de locação da loja do punido, nos termos da Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras do 
NORTH WAY SHOPPING. - Parágrafo 7o - Os sócios não respondem solidária, nem subsidiariamente, 
pelas obrigações contraídas pela entidade. 
 
CAPÍTULO III - DA ASSEMBLÉIA GERAL - Art. 10 - A Assembléia Geral é constituída pela reunião dos 
sócios titulares no uso de seus direitos sociais. - Art. 11 - A Assembléia Geral Ordinária será convocada 
pela Diretoria, uma vez por ano, no curso do primeiro trimestre, com o fim primordial de: (a) aprovar as 
contas da Diretoria; (b) eleger os Diretores (excluído o membro nato) e metade dos membros do 
Conselho Deliberativo. - Art. 12 - A Assembléia Geral poderá ser convocada, extraordinariamente, pela 
Diretoria ou pelo Conselho Deliberativo e, ainda, a pedido de Sócios Titulares no uso de seus direitos 
sociais que representem no mínimo, 20% dos votos do quadro social. - Art. 13 - As Assembléias Gerais, 
Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas por carta, circular aos seus sócios, por email ou 
qualquer meio eletrônico, com antecedência mínima de 10 dias, do respectivo aviso, cuja cópia deverá 
ser afixada na sede da Associação. - Parágrafo 1o - Na convocação será obrigatoriamente mencionado, 
além do local, data e hora da assembléia, os assuntos a serem debatidos. - Parágrafo 2o - Não poderão 
ser votados assuntos não incluídos no temário. - Art. 14 - A Assembléia Geral, em primeira convocação, 
se instalará na hora estabelecida, se presentes sócios que representem mais de metade da totalidade 
dos votos e, em segunda, no mínimo meia hora após a primeira, com qualquer número. - Parágrafo 
Único - Ressalvadas as matérias para as quais se exija “quorum” maior, a Assembléia deliberará por 
maioria simples de votos. - Art. 15 - É da competência privativa da Assembléia: (a) alterar os estatutos; 
(b) deliberar sobre assuntos de interesse para a atividade comercial dos sócios; (c) eleger ou destituir o 
Conselho Deliberativo e os membros eleitos da Diretoria; (d) examinar e decidir sobre as contas da 
Diretoria. - Art. 16 - No caso de destituição de Diretor, da Diretoria, de Conselheiro ou do Conselho 
Deliberativo, a mesma Assembléia deverá indicar o substituto na complementação do mandato. - Art. 17 
- A Assembléia que aprovar a dissolução da Associação nomeará comissão especial de três membros 
que, em conjunto com o membro da Diretoria, ficarão investidos dos poderes necessários a cumprir a 
decisão. - Art. 18 - Será exigida maioria de 51% da totalidade dos votos do quadro social, para os fins 
previstos nos artigos 16, 17 e na alínea “a” do artigo 15. Para decidir sobre qualquer modificação das 
taxas de contribuição para o Fundo de Promoção do NORTH WAY SHOPPING, assim como para a 
criação de novas contribuições para o mesmo fundo, será exigida maioria de 75% da totalidade dos 
votos do quadro social.  
 
CAPÍTULO IV - DO CONSELHO DELIBERATIVO - Art. 19 - O Conselho Deliberativo será composto de 
05 membros, sendo quatro (4) eleitos entre os sócios titulares e um (1) membro nato, indicado pelos 
proprietários do NORTH WAY SHOPPING. - Parágrafo 1o - O mandato dos membros eleitos do 
Conselho Deliberativo será de 02 anos, com exceção do primeiro mandato que será de 04 anos. - 
Parágrafo 2o - O Conselho Deliberativo será presidido, em regime de rodízio bimestral, por cada um dos 
seus membros eleitos. - Parágrafo 3o - Em caso de impedimento do Presidente em determinado 
bimestre, será prorrogado o exercício do Presidente anterior. - Art. 20 - O Conselho Deliberativo reunir-
se-á, pelo menos uma vez por mês, por convocação de seu Presidente. - Parágrafo 1o - Será 
considerado renunciante o membro eleito que deixar, injustificadamente, de comparecer a 03 reuniões 
consecutivas ou 05 alternadas no decurso de um ano, salvo prévia autorização do próprio Conselho. - 
Parágrafo 2o - No caso de renúncia, exclusão ou impossibilidade de cumprimento do mandato de 
membro eleito do Conselho, os seus demais integrantes elegerão um sócio titular para substituí-lo. - Art. 
21 - Compete ao Conselho Deliberativo: (a) aprovar o Orçamento Anual do Fundo de Promoção do 
NORTH WAY SHOPPING; (b) examinar e emitir parecer sobre as contas da Diretoria e contas do Fundo 
de Promoção; (c) convocar Assembléias Gerias Extraordinárias; (d) julgar recursos interpostos das 
decisões da Diretoria; (e) estabelecer normas e diretrizes para a negociação, tendo em vista as 
condições vigorantes no setor lojista ou varejista; (f) resolver os casos omissos; (g) aprovar o orçamento 
anual da Associação e fixar as taxas dos Associados. - Parágrafo 1o - Os membros do Conselho 
Deliberativo não perceberão remuneração ou ajuda de custo. - Parágrafo 2o - O Conselho Deliberativo 
decidirá por maioria de votos, atribuído um a cada membro e, ao membro nato, em caso de empate, voto 
de qualidade. 
 
CAPÍTULO V - DA DIRETORIA - Art. 22 - A Associação será gerida por uma Diretoria composta de até 
05 membros, denominados Diretores, sendo um (1) nato e quatro (4) eleitos pela Assembléia. - 
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Parágrafo 1o - O membro nato será o representante indicado pelos proprietários do NORTH WAY 
SHOPPING. - Parágrafo 2o - Compete aos Diretores eleitos indicarem, dentre eles, o Presidente. - 
Parágrafo 3o - O mandato dos Diretores eleitos é de 02 (dois) anos, permitida uma só reeleição, com 
exceção do mandato da primeira diretoria que será de 04 anos. - Parágrafo 4o - A Diretoria reunir-se-á 
quinzenalmente ou quando convocada, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos, 
assegurado em caso de empate, o voto de qualidade ao Diretor nato. - Art. 23 - Compete a Diretoria: (a) 
zelar pelo cumprimento dos objetivos sociais e pelo patrimônio da Associação; (b) representar, ativa e 
passivamente, a Associação em juízo ou fora dele; (c) comprar, vender, permutar e gravar bens de 
propriedade da Associação, sendo necessária a autorização prévia da Assembléia Geral, em se tratando 
de imóveis; (d) por deliberação da maioria dos Diretores, contrair empréstimo para a Associação até o 
limite de 20% (vinte por cento) do orçamento do exercício; (e) elaborar o Orçamento da Associação; (f) 
supervisionar planos e programas anuais e plurianuais para a Associação  e  para seu Fundo de 
Promoção, inclusive para as campanhas específicas em que se desdobrarem; (g) interferir junto aos 
sócios da Associação para impedir campanhas promocionais particulares ou setoriais, que prejudiquem 
ou possam prejudicar os interesses comuns; (h) estabelecer o seu regimento, distribuindo encargos e 
definindo áreas de atração; (i) com autorização de pelo menos dois (2) Diretores, escolher e contratar 
pessoas ou serviços de terceiros. - Art. 24 - O cargo de Diretor será de exercício gratuito. - Art. 25 - 
Perderá o cargo de Diretor aquele que deixar de ter participação, ou função gerencial, em empresa filiada 
à Associação ou deixar, injustificadamente, de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas no decurso 
de um ano.  
 
CAPÍTULO VI - DAS ELEIÇÕES - Art. 26 - A cada 02 (dois) anos, no decorrer do primeiro trimestre, 
será convocada Assembléia Geral, a fim de eleger os membros do Conselho Deliberativo e os membros 
eleitos da Diretoria, exceto para o primeiro mandato que será de 04 anos. - Art. 27 - O registro de 
candidatos será efetuado por meio de chapa entregue na secretaria, até 05 (cinco) dias antes do pleito. - 
Parágrafo 1o - A chapa deverá conter: (a) eleição a que se destina; (b) nome do candidato e cargo a que 
concorre; (c) assinatura do candidato. - Parágrafo 2o - Não serão registradas chapas: (a) incompletas; 
(b) com o mesmo candidato a mais de um cargo; (c) com mais de um representante de empresa do 
mesmo grupo, vinculadas entre si, ou da mesma atividade básica. - Art. 28 - A mesa Diretora da 
Assembléia será presidida por um sócio indicado pela Diretoria e composta por representantes de cada 
chapa concorrente, além de um secretário nomeado pela Presidência. - Art. 29 - A eleição far-se-á por 
escrutínio secreto, devendo cada eleitor receber uma via de cada chapa concorrente, rubricada pela 
Mesa Diretora e depositar na urna a preferida. - Art. 30 - O direito de votar a ser votado é privativo dos 
sócios titulares no uso de seus direitos sociais. - Parágrafo 1o – Não poderão votar, nem serão elegíveis, 
os sócios em débito com a Associação ou com os direitos sociais suspensos. - Parágrafo 2o – Os 
lojistas, que entre a sua candidatura e a votação perderem a sua condição de elegibilidade, serão 
substituídos por um suplente, segundo critério adotado pela Diretoria, se não tiver sido organizada chapa 
suplementar. - Parágrafo 3o – Os mandatos ficam automaticamente prorrogados até a posse dos 
substitutos.  
 
CAPÍTULO VII - DO FUNDO - Art. 31 - A Associação será mantida com recursos provenientes da Taxa 
de Associados e das contribuições para o Fundo de Promoção do NORTH WAY SHOPPING, sendo 
constituídas com contribuições mensais das empresas proprietárias e de cada lojista, de acordo com o 
estabelecido nas suas Assembléias Gerais. - Parágrafo 1o - Os valores serão mensalmente reajustados, 
a partir da data de inauguração do NORTH WAY SHOPPING, de acordo com o critério adotado para 
reajuste dos aluguéis mínimos pagos pelos Locatários aos Proprietários do NORTH WAY SHOPPING, 
conforme item 6 e seus subitens, das Normas Gerais Regedoras das Locações do NORTH WAY 
SHOPPING. - Parágrafo 2o - A contribuição da LOCADORA para o Fundo de Promoção corresponderá 
à importância mensal equivalente a 3% (três por cento) dos aluguéis mínimos mensais efetivamente 
recebidos - Parágrafo 3o - Se uma loja for constituída pela reunião de mais de uma loja, justapostas ou 
agrupadas, contribuirá pelo valor correspondente à área total, resultante da soma das áreas privativas de 
cada loja que se dispõe. - Parágrafo 4o – Casa haja necessidade, a Associação deliberará sobre cota 
extra. - Art. 32 - Os recursos financeiros indicados no artigo anterior, bem como as mensalidades 
cobradas dos sócios, serão depositados em conta bancária em nome da Associação dos Lojistas do 
NORTH WAY SHOPPING, 48 horas após o seu recebimento. A sua movimentação será feita mediante a 
assinatura de dois (2) sócios, sendo um deles o Administrador do fundo e o outro o Diretor Financeiro da 
Associação. - Art. 33 - O saldo líquido apurado no balanço anual será computado como receita no 
orçamento do ano seguinte. - Art. 34 - O Fundo de Promoção do NORTH WAY SHOPPING será gerido 
pelo Administrador, que é o membro nato do Conselho Deliberativo, sob fiscalização do Conselho 
Deliberativo. - Art. 35 - Compete ao Administrador: - I - Gerir o Fundo de Promoções; - II - Submeter ao 
Conselho Deliberativo, relativamente, no Fundo de Promoções: (a) as faturas de despesas; (b) os 
balancetes mensais e as prestações de contas anuais; (c) o relatório dos trabalhos realizados. - III - 
Movimentar a conta bancária especial referida no art. 33; - IV - Dentro dos programas aprovados e 
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atividades autorizadas, celebrar convênios ou contratos que visem ao desenvolvimento e promoção do 
NORTH WAY SHOPPING; - V - Preparar a execução dos planos de promoção e publicidade 
supervisionados pela diretoria e executados pelo pessoal para tanto contratado; - VI - Elaborar proposta 
de Orçamento para o Fundo de Promoções do NORTH WAY SHOPPING ; - VII - Selecionar e contratar 
a agência de publicidade incumbida da promoção e publicidade. 
 
CAPÍTULO VIII - DA PROMOÇÃO - Art. 36 - Compete à Diretoria a supervisão da execução do 
calendário promocional. - Art. 37 - A Diretoria interferirá junto aos sócios, quando estes estiverem 
realizando campanhas promocionais que prejudiquem o interesse comercial comum. - Art. 38 - Desde 
que autorizada pelos Proprietários, a Associação poderá usar de partes comuns do NORTH WAY 
SHOPPING , revertendo para si, quando houver, os resultados financeiros da operação. - Art. 39 - A 
Diretoria deverá manter no NORTH WAY SHOPPING  o clima promocional, através da decoração das 
partes comuns internas e externas, sempre que julgar conveniente. 
 
CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 40 - A primeira Diretoria e o primeiro 
Conselho Deliberativo cumprirão mandatos com início na data de inauguração do NORTH WAY 
SHOPPING e término 04 anos após a inauguração do mesmo e serão escolhidos pelos Sócios 
Fundadores, independente da eleição formal ou Assembléia. - Parágrafo Único - Caberá à primeira 
Diretoria promover o arquivamento dos atos constitutivos da Associação dos Lojistas do NORTH WAY 
SHOPPING, no Cartório de Títulos e Documentos e entregar uma via registrada ao Administrador do 
Shopping. - Art. 41 - São considerados Sócios Fundadores os associados que assinarem o pedido de 
registro da Associação. - Art. 42 - Caberá ao Conselho Deliberativo apreciar e resolver os casos não 
previstos nestes estatutos. - Art. 43 - O foro eleito para dirimir dúvidas e processar as ações derivadas do 
presente estatuto é o da comarca de localização do NORTH WAY SHOPPING, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou que venha a ser. 


