
CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
 
Art. 1º - DO OBJETO: - O presente instrumento particular tem como objeto a Adesão á 
Associação, o (a) Contratante Associado (a), acima caracterizado (a), manifesta sua vontade de 
adesão ao quadro de associados da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas 
e Derivados- Abrafrutas, declarando conhecer e concordar com as normas estatutárias, 
subordinando-se aos preceitos da Entidade e às cláusulas descritas neste termo.  
               §1º - O (A) Contratante Associado (a) poderá fazer uso dos demais serviços prestados 
por esta Associação e ou Convênios, mediante assinatura do termo de adesão e/ou contratos 
específicos para cada caso. 
 
Art. 2º -: DA ADMISSÃO: Considerar-se-á efetiva a admissão após o envio do Termo de Adesão 
do Associado, preenchido e assinado. 
 
Art. 3º - DO VALOR DA FILIAÇÃO: A filiação será por tempo indeterminado e o valor da 
contribuição de R$ 2.000,00 (Dois Mil reais), em moeda corrente, que deverão ser quitadas 
mensalmente através de título de cobrança.  
              § 1º - O associado pode optar por efetuar o adiantamento das mensalidades do ano se 
assim desejar e esta opção não compreende qualquer tipo de descontos. 
             § 2º - Os títulos de cobrança também poderão ser enviados em nome de ICNA – Instituto 
CNA inscrito no CNPJ nº 10.846.584/0001-74, parceira da ABRAFRUTAS. 
 
Art. 4º - DA INADIMPLÊNCIA: A inadimplência no pagamento das parcelas com mais de 45 
(quarenta e cinco) dias de atraso será imediatamente cobrada por vias judiciais e extrajudiciais, 
a fim de fazer valer os direitos contratados nesse instrumento.  
           Parágrafo Único – O não pagamento das mensalidades poderá e acarretará na suspensão 
de quaisquer benefícios prestados pela CONTRATADA FILIANTE. 
 
Art. 5º - DA MULTA: Caso o (a) Contratante Associado (a) venha atrasar os pagamentos de 
quaisquer valores cobrados, a(s) parcela(s) em atraso sofrerá (ão)  juros de 1% ao mês e multa 
de 2% de mora. 
 
Art. 6º - DOS PRAZOS: Fica estipulado como prazo de pagamento para cada parcela mensal o 
período compreendido entre os dias 1º (primeiro) e 10 (dez) de cada mês.  
        §1º Caso o vencimento do prazo, estipulado no caput deste artigo, se dê em sábado, 
domingo ou feriado, não será cobrado quaisquer juros sobre atraso, desde que o valor devido 
seja quitado no primeiro dia subsequente. 
 
Art. 7º - DA RESCISÃO: O desligamento ou rescisão do (a) associado (a) só se efetivará mediante 
seu pedido formal, por escrito ou e-mail e após quitação dos débitos existentes. 
 
Art. 8º - DA DEMISSÃO: - O desligamento do (a) associado (a) se efetivará se deixar de contribuir 
com as mensalidades durante três meses consecutivos.  
       § 1º - O associado desligado em qualquer uma das formas previstas poderá ser readmitido, 
desde que, invalidado o motivo de sua demissão ou satisfeita sua obrigação de contribuição.  
      § 2º - O associado que pedir desligamento e queira novamente retornar ao quadro 
associativo, deverá pagar uma taxa equivalente á mensalidade no ato de adesão. 
 

Art.   9º - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. Todos os dados coletados para as finalidades do presente contrato serão 



tratados em conformidade às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.853/2019), 
bem como servirão para os fins específicos, explícitos, e adequados para este ato, sendo vedado 
o tratamento de dados pessoais incompatível com tais finalidades.  
 

   § 1º É vedado a ABRAFRUTAS comunicação, difusão, distribuição, transferência e 
transmissão dos dados pessoais dos ASSOCIADO sem o seu consentimento, excetuando-se 
as empresas do grupo ABRAFRUTA e prestadores de serviços parceiros, exclusivamente para 
as finalidades correspondentes ao presente contrato, para os quais os ASSOCIADOS 
concordam com a transferência dos dados pessoais.  

 
   § 2º Os ASSOCIADOS concordam estarem cientes do tratamento dos seus dados pessoais 
pela ABRAFRUTAS, consistente na coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, processamento, arquivamento e armazenamento dos dados.  

 
   § 3º OS ASSOCIADOS concordam estarem cientes da possibilidade de requerimento junto 
à ABRAFRUTAS, de forma gratuita e facilitada, de acesso e correção aos dados incompletos, 
inexatos ou desatualizados, bem como de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, 
quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade à Lei Geral de Proteção 
de Dados.  

 
   § 4º As partes concordam que os dados pessoais sensíveis recepcionados ou coletados 
pela ABRAFRUTAS serão eliminados do seu banco de dados, mas serão mantidos, após o 
término do contrato, os dados pessoais, especialmente os necessários para os fins de 
controle de garantia e para atender aos interesses legítimos da ABRAFRUTAS em eventuais 
processos administrativos, judiciais ou arbitrais.  

 
   § 5º O ASSOCIADOS poderão requerer a portabilidade dos dados a outro fornecedor, bem 
como a eliminação de dados tratados com consentimento anterior, excetuando-se o 
disposto no tópico antecedente (1.4).  

 
   § 6º Todos os dados pessoais dos ASSOCIADOS serão tratados em confidencialidade, 
armazenados internamente com segurança e acessados apenas por pessoas autorizadas.  

 

 
Art. 10º- CONDIÇÕES GERAIS: Eu, Contratante Associado (a) qualificado (a) acima, declaro, sob 
as penas da lei que, caso a Contratada Filiante venha a mudar de local, poderá fazê-lo e isso não 
ensejará motivo para cancelamento desse contrato de minha parte. Afirmo ainda estar ciente e 
de pleno acordo com as condições aqui estabelecidas neste contrato e regulamento interno da 
Abrafrutas.        
       § 1º - Estou ciente e de acordo que deverei cumprir com todas as minhas obrigações 
societárias. 
       § 2º - Autorizo, a partir desta data, que esta entidade associativa me represente, judicial ou 
extrajudicialmente, nos âmbitos de sua atuação, caso se faça necessário. 
 
Art. 11º - DO DESCUMPRIMENTO: Ocorrendo o descumprimento de quaisquer destas cláusulas 
ou abandono por parte do (a) Contratante Associado (a), não configurará modificação deste 
contrato ou mesmo adição às suas cláusulas, ficando para todos os fins estipulados os valores 
rescisórios previstos no art. 8º. 
 
Art.12º - DO FORO: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO, as 
partes elegem o foro de Brasília. 



E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 
igual teor, assinadas pelo(a) representante da entidade, o(a) associado(a) e 2(duas) 
testemunhas. 
  
Brasília-DF, __ de ________ de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
  

_______________________________                                  ____________________________ 
             Guilherme Cruz S. Coelho                                                                   Associado 
 
Testemunha:                                                                                 Testemunha: 
RG: 2.848.955 SSP-DF                                                                 RG: 
 
 


