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Sofitel Copacabana é da Accor
STJ decide por unanimidade que o Sofitel Rio de Janeiro Copacabana é da Accor
.
A Accor comunica que, em sessão realizada no dia 06 de maio de 2014, a Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça deu provimento, por unanimidade, ao recurso especial n. 1.374.643-RJ, interposto
pela Nova Riotel Empredimentos Hoteleiros Ltda., empresa integrante do Grupo Accor e locatária do
imóvel onde funciona o hotel Sofitel Rio de Janeiro Copacabana, para reconhecer (i) a existência e
validade do direito de preferência da Nova Riotel na aquisição do imóvel e (ii) o exercício regular desse
direito de preferência pela Nova Riotel, através do depósito judicial da quantia de R$ 180.000.000,00
(cento e oitenta milhões de Reais).
A decisão do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a Nova Riotel, respeitando a legislação
brasileira, é a legítima proprietária do imóvel onde se localiza o Sofitel Rio de Janeiro Copacabana.
“Estamos extremamente satisfeitos com essa decisão, que reconheceu todo nosso empenho e da nossa
equipe de colaboradores que tanto trabalhou para garantir a qualidade e satisfação dos clientes.
A Accor tem todo interesse em manter e ampliar seus investimentos no Brasil, sempre contando com
os parceiros de negócios que confiam na liderança de nossa operação no Brasil e na América Latina.
Vamos investir na reforma do Sofitel Copacabana que, além dos 18 hotéis já em operação hoje no
Estado do Rio de Janeiro, se juntará aos 41 que teremos abertos em 2016”, afirma Roland de
Bonadona, CEO HotelServices Américas & Caribe, que recebeu a feliz notícia em Cuba, onde está
anunciando novos empreendimentos do grupo Accor.
A empresa opera o Sofitel Rio de Janeiro Copacabana desde 1996, e realizou investimentos estimados
em 60 milhões de dólares, aplicados em reforma, revitalização e modernizações sistemáticas, que
tornaram o hotel um dos ícones da hotelaria internacional da cidade do Rio de Janeiro.
“A Accor reitera seu compromisso de oferecer serviços de excelência a todos os clientes, além de gerar
milhares de empregos, renda e qualificar a infraestrutura do País”, completa Bonadona.

A Accor, maior operadora hoteleira do mundo, oferece aos seus clientes e parceiros a dupla expertise
como operadora / franqueadora (HotelServices) e proprietária / investidora (HotelInvest), com o objetivo de
assegurar o desenvolvimento sustentável e a expansão equilibrada em benefício do maior número de pessoas.
Com cerca de 3.600 hotéis e 460 mil quartos, a Accor acolhe viajantes a negócios e a lazer em 92 países, em
todos os segmentos de mercado: Luxo com a marca Sofitel; alto padrão internacional com as marcas
Pullman, MGallery e Grand Mercure; gama intermediária com as marcas Novotel, Suite Novotel, Mercure e
Adagio; e econômico com ibis, ibis Styles, ibis budget e hotelF1. O Grupo possui um poderoso ecossistema
digital, com destaque para o portal de reservas accorhotels.com, os sites das marcas e o programa de
fidelidade Le Club Accorhotels.
Primeira escola hoteleira do mundo, a Accor se dedica ao desenvolvimento dos talentos dos 170.000
colaboradores sob as suas bandeiras, embaixadores no cotidiano da cultura de serviço e inovação que tem

impulsionado o Grupo há 45 anos.
Siga a Accor:
@accor | www.accor.com

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Edelman Significa
Carina Curado
carina.curado@edelmansignifica.com
11-30603113 | 11-987514011

RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA ACCOR
Leonardo Dibe
Comunicação Corporativa e
Desenvolvimento Sustentável
comunicacao@accor.com.br

Reserve seu hotel:
www.accorhotels.com

