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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO ASSOCIADO 

 

Instrumento particular de adesão de filiação ao 
CENTRO DE TRADIÇÕES AFRO-BRASILEIRAS, aqui 
denominado simplesmente CETRAB, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.643.652/0001-32, sediado 
provisoriamente à Rua Drumond, 65, Olaria, Rio 
de Janeiro/RJ. 

 

Art. 1º - Através do aceite a este Termo de Adesão e Compromisso o ASSOCIADO descrito no 
Cadastro por ele preenchido através do site do CETRAB, endereço eletrônico www.cetrab.org.br, 
manifesta sua vontade de adesão ao quadro de associados do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, 
declarando conhecer e concordar com as normas estatutárias, subordinando-se a elas e às cláusulas 
abaixo.  

§ 1º – O referido cadastro será analisado pela Diretoria do CETRAB para aprovação, conforme 
previsto no seu Estatuto.  

§ 2º - A aprovação da associação estará condicionada ao cumprimento dos requisitos necessários 
ao gozo dos benefícios oferecidos, a critério exclusivo da Diretoria do CETRAB.  

Art. 2º - DO OBJETO: O presente instrumento particular tem como objeto a “ADESÃO DE 
ASSOCIAÇÃO”.  

Parágrafo Único – O ASSOCIADO poderá fazer uso dos benefícios oferecidos por este Instituto, 
mediante seu aceite a este TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO e após a aprovação do CETRAB.  

Art. 3º - DA EFETIVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO: Considerar-se-á efetiva a associação após o pagamento 
da primeira taxa anual por parte do ASSOCIADO.  

§ 1º – O pagamento da contribuição anual só será disponibilizado ao ASSOCIADO cuja adesão de 
associação seja aprovada por parte da Diretoria do CETRAB, que se dará de acordo com o previsto 
no Artigo 1º.  

§ 2º - A disponibilização do pagamento da contribuição anual será a confirmação por parte do 
CETRAB do aceite da associação do ASSOCIADO.  

Art. 4º - DO DESLIGAMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA: O desligamento do ASSOCIADO se efetivará 
automaticamente caso o ASSOCIADO deixe de contribuir com a anuidade do período vigente e após 
quitação dos débitos existentes, se houver, ou a critério do CETRAB, conforme previsto em seu 
Estatuto. O prazo de associação é indeterminado, sendo garantido ao ASSOCIADO o direito de 
desligamento do quadro social a qualquer tempo, observadas as condições previstas neste 
instrumento, não lhe sendo cobrada qualquer forma de fidelização ou compromisso além dos 
previstos nas cláusulas deste TERMO.  
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§ 1º - O ASSOCIADO desligado em qualquer uma das formas previstas por este instrumento e pelo 
Estatuto do CETRAB poderá ser readmitido, desde que invalidado o motivo do desligamento ou 
satisfeita sua obrigação de contribuição.  

§ 2º - A CONTRIBUIÇÃO relativa a um período de associação, ainda que haja abandono por parte do 
ASSOCIADO no período vigente, não poderá ser utilizada pelo ASSOCIADO na obtenção de 
benefícios em período posterior, não sendo a referida contribuição convertida em crédito futuro.  

Art. 5º - DO VALOR DA ASSOCIAÇÃO: O valor da contribuição anual estabelecido pela Diretoria 
Nacional do CETRAB é o equivalente a 2% do salário mínimo, em vigor, multiplicado por 12 (doze) 
meses.  

§ 1º - Será cobrada multa por atraso no pagamento, conforme permitido pela legislação vigente, e 
será cobrada taxa bancária para a reemissão de boletos emitidos e não pagos dentro do prazo de 
vencimento. 

 § 2º - O valor da contribuição anual poderá ser pago à vista ou de forma parcelada. Nas duas 
hipóteses, o pagamento será realizado através do link enviado no e-mail. Utilize boleto ou cartão 
de crédito. 

Art. 6º - SÃO DIREITOS DOS SÓCIOS Efetivos, Honorários e Beneméritos, em dia com suas obrigações 
estatutárias, previstos no estatuto em vigor:  

I – tomar parte nas Assembleias Gerais, apresentar moções e votar - se admitido até 180 (cento e 
oitenta) dias antes do pleito;  

II – receber as publicações de caráter periódico, científicos e informativos editados pelo CETRAB;  

III – obter em qualquer época, desde que solicitado por escrito, esclarecimentos sobre as atividades 
do CETRAB, podendo examinar os relatórios de auditoria, os livros de ata, e de presença das 
reuniões das Diretorias, bem como os das Assembleias Gerais, além dos livros e registros contábeis 
e fiscais ou qualquer outro documento envolvendo os negócios do CETRAB, desde que, tenham 
provas contundes de qualquer irregularidade criminal, já apurada pela via judicial;  

IV - recorrer por escrito, à Diretoria Nacional contra atos ou ações que, praticados por sócios ou 
funcionários, sejam reputados contrários aos direitos dos Associados, aos princípios de dignidade 
ou aos fins do CETRAB;  

V – participar das Comissões e Departamentos especializados;  

VI – participar de Congressos, Simpósios e outros eventos associativos promovidos pelo CETRAB, 
utilizando-se dos bens e serviços por ela prestados, de acordo com o Regimento de cada evento;  

VII – solicitar licença do quadro social, por prazo determinado;  

VIII – utilizar-se dos trabalhos científicos, consultores, Instituições e Departamentos especializados, 
mantidos pelo CETRAB. 

§ 1º – São direitos dos sócios Pessoas Jurídicas os previstos no caput deste artigo, exceto os dos 
incisos “V” e “VII”, desde que em dia com suas obrigações estatutárias. 
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§ 2º - São direitos privativos dos sócios Efetivos, em dia com suas obrigações estatutárias, além dos 
descritos no caput deste artigo: 

I - ser votado em Assembleias Gerais, observado o disposto nos itens “III” e “IV”;  

II - ser votado para os cargos da Diretoria Regional a que estiver jurisdicionado;  

III - ser votado para os cargos executivos da Diretoria Nacional após 2 (dois) anos de sua admissão 
como associado Efetivo;  

IV - ser votado para cargo do Conselho Fiscal após 4 (quatro) anos de sua admissão como Sócio 
Efetivo;  

V - Convocar Assembleia Geral nos termos do Artigo 31.  

§ 3º - Os associados Correspondentes terão direito a receber informações de caráter cientifico, 
através das publicações feitas pelo CETRAB. 

§ 4º - Nenhum Sócio será impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente 
conferida, a não ser em casos previstos em lei ou neste estatuto. 

Art.7º - Constituem DEVERES dos Associados: 

I – cumprir e fazer cumprir o Estatuto do CETRAB, bem como as resoluções dos Órgãos Diretores e 
Assembleia Geral, colaborando para o desenvolvimento e prestígio do CETRAB, fazendo o que 
estiver ao seu alcance para que seus objetivos sejam cumpridos;  

II – contribuir com a anuidade estabelecida pela Diretoria Nacional para a manutenção do CETRAB; 

III – zelar pelo bom nome do CETRAB evitando ações ou situações que deponham contra o seu 
conceito e de seus empregados, ou coloque em risco a integridade física e moral de qualquer pessoa 
em suas dependências;  

IV – comparecer sempre nas Assembleias Gerais, visto que não serão aceitas propostas, 
reclamações ou sugestões extemporâneas, que tenha sua interpretação completamente estranha 
ao conhecimento da Diretoria vigente, definindo assim que em todas as Assembleias Gerais, sob 
qualquer enfoque ou tema, tenha presença da maioria dos Sócios reconhecidos. Definam-se 
extemporâneas qualquer proposta, reclamação ou sugestão que se originar de Sócio com 02 (duas) 
ou mais faltas anteriores sucessivas em Assembleias Gerais;  

V – prestar ao CETRAB todo apoio, levando ao conhecimento da Diretoria quaisquer fatos ou 
anormalidades que possam comprometer os seus fins.  

§ 1º – Os Sócios Fundadores acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e os Efetivos com mais de 
35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao CETRAB estão isentos do pagamento da taxa anual, sem 
prejuízo de seus direitos estatutários. 

§ 2º - Os Sócios, com mais de 10 (dez) anos de contribuição ininterrupta, após atingirem 70 (setenta) 
anos de idade, estarão isentos do pagamento de taxa de inscrição nos Congressos realizados no 
Brasil e patrocinados pelo CETRAB. 
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Art.8º - CONDIÇÕES GERAIS: Eu, ASSOCIADO qualificado nesta inscrição virtual declaro que:  

I – Afirmo estar ciente e de pleno acordo com as condições aqui estabelecidas neste Termo e 
previstas pelo Estatuto do CETRAB.  

II – Estou ciente e de acordo que deverei cumprir com todas as minhas obrigações societárias, 
durante a vigência da minha associação.  

III – Poderá o CETRAB por deliberação da sua Diretoria e a seu exclusivo critério suspender a 
anuidade do ASSOCIADO que solicitar e que justificadamente não tenha condições de pagar, 
podendo manter total ou parcialmente os benefícios oferecidos.  

Art.9º - DO FORO: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Termo, as partes 
elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro, declinando outros por mais privilegiados que sejam. 

Rio de Janeiro, RJ, 15 de janeiro de 2000. 

 

 

 

MARCELO DOS SANTOS MONTEIRO 
Presidente Nacional 
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