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ANEXO A 

 

TERMO DE ADESÃO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: GLOSSÁRIO  

 

1.1. As condições gerais aqui estabelecidas utilizarão os seguintes termos com suas 

primeiras letras em maiúscula, os quais terão as seguintes definições: 

 

(a) “Adesão”: Significa o termo assinado pelo usuário, aderindo as Condições Gerais; 

(b) “Partes”: Significa o Clube Náutico Capibaribe e o Usuário; 

(c) “Clube”: Clube Náutico Capibaribe; 

(d) “Usuário”: Pessoa física ou jurídica detentora do direito de acesso ao Setor de 

Cadeiras; 

(e) “Estádio dos Aflitos”: Significa o Estádio Eládio de Barros Carvalho; 

(f) “Eventos”: Significa os jogos oficiais e extraoficiais do Clube Náutico Capibaribe 

nos Aflitos; 

(g) “Cadeira”: Significa o assento localizado no Setor de Cadeiras; 

(h) “Setor de Cadeiras”: Significa o local onde estão situadas as Cadeiras e os 

Benefícios deste setor; 

(i) “Benefícios”: Significa o conjunto de benefícios relacionados ao direito de acesso 

ao Setor de Cadeiras; 

(j) “Terceiro”: Significa terceiras pessoas que estejam portando o Cartão de Acesso 

ao Setor de Cadeiras; 

(k) “Cartão de Acesso”: Credencial cuja apresentação e porte são obrigatórios para 

entrada e circulação no Setor de Cadeiras. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

 

2.1. Pelo presente Termo de Adesão o Usuário, nos termos da RESOLUÇÃO 

CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA DIRETORIA 

EXECUTIVA N° 01/2018, QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÂO E USO DO 

SETOR DAS CADEIRAS NO ESTÁDIO ELÁDIO DE BARROS CARVALHO, 

APÓS SUA REABERTURA, adquire/ratifica o direito de uso de Cadeira, nos termos, 

condições e valores constantes na Resolução Conjunta nº 01/2018 e no presente Termo 

de Adesão. 
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2.2. Por força da presente adesão, o Usuário paga, neste ato, os seguintes valores: 

 

 Contratação do direito de uso de Cadeira e taxa para reforma: R$ 3.000,00. 

 

 Taxa de direito de uso de Cadeira específica, com a gravação do nome do Usuário: 

R$ 1.500,00; 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA: DO ACESSO AO SETOR DE CADEIRAS 

 

3.1. O acesso do Usuário e de terceiros sob sua responsabilidade ao Setor de Cadeiras no 

Estádio dos Aflitos e o uso dos benefícios deste setor serão permitidos exclusivamente 

durante os horários definidos pelo Clube Náutico Capibaribe ou quem realize a 

operação do evento, desde que esteja o Usuário em dia com o pagamento da taxa de 

manutenção de Cadeira e mediante a apresentação do respectivo Cartão de Acesso. 

 

3.2. O direito de acesso previsto no item “3.1” acima não abrange as hipóteses em que o 

Estádio dos Aflitos seja requisitado ou locado, extraordinariamente, por terceiros, para 

realização de competições, jogos beneficentes, shows ou quaisquer outras atividades que 

não os Eventos. 

 

3.3. O acesso ao Setor de Cadeira será exclusivo ao Usuário cadastrado ou a Terceiros 

sob sua responsabilidade, respeitadas as regras descritas neste Termo de Adesão. Poderá, 

entretanto, o Clube Náutico Capibaribe, a seu critério, impedir o acesso do Usuário, 

sempre que houver atraso no pagamento dos valores previstos no artigo 5º da Resolução 

Conjunta nº 01/2018 ou em qualquer hipótese de perda do direito de acesso ao Setor das 

Cadeiras ou em virtude de modificação da legislação ora vigente.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO USUÁRIO 

 

4.1. Constituem obrigações do Usuário, sem prejuízo das demais legalmente previstas: 
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(a) Cumprir todas as leis, presentes e futuras, ordens, regras, regimentos, 

regulamentos, orientações, costumes locais ou quaisquer outras normas referentes 

aos Eventos; 

(b) Conservar, como se sua fosse, as instalações do Setor de Cadeiras; 

(c) Utilizar o Setor de Cadeiras exclusivamente para a finalidade prevista neste 

Termo de Adesão e na Resolução Conjunta nº 01/2018; 

(d) Respeitar e fazer respeitar, sob pena de perda do direito de acesso, os direitos do 

Clube Náutico Capibaribe e dos demais frequentadores do Estádio dos Aflitos, 

assim como o direito de vizinhança e as normas estabelecidas no Estatuto e 

Regimento Interno do Clube Náutico Capibaribe, responsabilizando-se pelo 

pagamento das penalidades que lhes forem impostas em decorrência de danos que 

der causa, direta ou indiretamente; 

(e) Informar ao Clube Náutico Capibaribe, de imediato, sobre quaisquer 

ocorrências relacionadas ao acesso ao Setor de Cadeira; 

(f) Não transferir, sem a anuência expressa do Clube Náutico Capibaribe, o direito 

de acesso ao Setor de Cadeiras do Estádio dos Aflitos; 

(g) Não alugar, permutar, ceder em definitivo ou vender, a quem quer que seja, o 

Cartão de Acesso; 

(h) Responder por todo e qualquer dano que, direta ou indiretamente der causa, em 

razão de ação ou omissão sua, causar ao Clube Náutico Capibaribe, ao Estádio 

dos Aflitos ou a terceiros, inclusive os decorrentes de eventual desídia na 

utilização e conservação da Cadeira; 

(i) Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Adesão, 

responsabilizando-se por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, sob 

pena, a exclusivo critério do Clube Náutico Capibaribe, proceder a suspensão 

imediata dos direitos e benefícios adquiridos em razão do presente Termo de 

Adesão.  

(j) Indenizar o Clube Náutico, seus diretores, empregados, agentes, prepostos e 

subcontratados, por qualquer obrigação, dano, demanda, custas judiciais e/ou 

honorários advocatícios oriundos de processo judicial ou não, a que tenha dado 

causa por ação ou omissão. 

 

4.2 O Usuário cadastrado será responsável, perante o Clube Náutico Capibaribe e 

terceiros, por todos os atos e omissões dos Terceiros a quem tenha cedido o Cartão de 

Acesso. 
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4.3. Ao Usuário cadastrado e aos Terceiros sob sua responsabilidade é facultada a livre 

circulação nos bares e espaços exclusivos do Setor de Cadeiras, usufruindo de todos os 

Benefícios exclusivos deste setor. 

 

4.4. As disposições relativas à responsabilidade perante o Clube Náutico Capibaribe e 

terceiros, ao se referirem ao Usuário, também serão aplicáveis, no que couber, ao 

Terceiro sob sua responsabilidade. 

 

4.5. Na hipótese de responsabilização do Clube Náutico Capibaribe por culpa ou dolo 

do Usuário ou do Terceiro, por qualquer conduta que implique o descumprimento dos 

regulamentos, condições e demais regras impostas, seja pelo Clube, seja pelas 

autoridades competentes, fica o Usuário obrigado a indenizar o Náutico pelas perdas e 

danos sofridos, além de estar sujeito a perda do direito ao acesso ao Setor de Cadeiras 

motivada pelo Clube e/ou demais penalidades que lhe sejam aplicáveis, na forma da 

legislação vigente, deste Termo de Adesão e da Resolução Conjunta nº 01/2018. 

 

4.6. O Usuário, enquanto estiver em dia com os pagamentos devidos, terá direito de 

acessar o Setor de Cadeiras em todos os Eventos, sempre nas datas e horários definidos 

pelo Clube Náutico Capibaribe.  

 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO CLUBE 

 

5.1. Constituem obrigações do CLUBE, sem prejuízo das demais legalmente previstas: 

 

(a) Garantir ao USUÁRIO o acesso ao Setor de Cadeiras, desde que cumpridas às 

exigências estipuladas neste Termo de Adesão e na Resolução Conjunta nº 

01/2018; 

(b) Manter e reparar as instalações do Setor de Cadeiras, incluindo os serviços de 

limpeza e benfeitorias necessárias, salvo aquelas decorrentes do mau uso ou atos 

de vandalismos praticados pelo USUÁRIO ou Terceiro sob sua responsabilidade; 

(c) Não permitir o acesso de Usuários além da quantidade de assentos do Setor de 

Cadeiras.  

 

5.2. O Clube poderá determinar a indisponibilidade de quaisquer Cadeiras, setores ou 

locais do Estádio dos Aflitos para quaisquer Eventos, por motivos de segurança, de saúde 
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ou pela necessidade de reparos, manutenção ou alterações a serem realizados na 

respectiva Cadeira ou no Setor onde esta se encontra.  

 

5.3. É facultado ao CLUBE determinar qualquer Cadeira como indisponível, se assim 

exigirem as regras às quais determinados Eventos estejam submetidos, incluindo, mas 

não se limitando, a regulamentos de competições, resoluções administrativas, ordens 

judiciais ou em cumprimento da legislação aplicável.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DIREITO DE IMAGEM 

 

6.1. O USUÁRIO ao aderir aos direitos e obrigações constantes no presente Termo de 

Adesão fica ciente e concorda que sua respectiva imagem poderá ser captada durante o 

registro fotográfico ou audiovisual de quaisquer Eventos realizados no Estádio dos 

Aflitos, hipótese em que autoriza, desde já, de forma gratuita e definitiva, o uso de sua 

imagem, som de voz e conexos eventualmente gravados, por prazo indeterminado, para 

fins comercias, de marketing e institucionais, em todas as mídias, sem qualquer limite de 

veiculação ou tiragem, seja no território brasileiro ou no exterior.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: PERDA DO ACESSO AO SETOR DE CADEIRAS 

 

7.1. O Usuário perderá o direito de acesso ao Setor de Cadeiras, sem prejuízo da cobrança 

de eventuais valores inadimplidos, de pleno direito e de forma automática – independente 

de notificação ou interpelação –, na ocorrência das seguintes hipóteses: 

 

(a) Não cumprimento das obrigações previstas na cláusula quinta deste Termo de 

Adesão; 

(b) Não pagamento da renovação do direito de uso pelo segundo ano consecutivo,  

(c) Não pagamento da taxa anual de manutenção e conservação nos termos do artigo 

5º da Resolução Conjunta nº 01/2018; 

(d) Ocorrência de caso fortuito, força maior ou negócio jurídico que descaracterize 

ou impossibilite o uso do Estádio dos Aflitos para os Eventos. 

 

7.2. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses acima previstas, não fará jus o USUÁRIO 

a qualquer tipo de indenização. 
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7.3. O USUÁRIO poderá mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, desde que se 

encontre adimplente em relação ao pagamento da taxa anual de manutenção e 

conservação prevista no artigo 5º da Resolução Conjunta nº 01/2018, solicitar o 

cancelamento do seu cadastro como Usuário. 

 

7.4. Em caso de cancelamento do cadastro por interesse do USUÁRIO, também não fará 

jus, o mesmo, a qualquer indenização ou devolução de eventuais valores já adimplidos, 

seja em que tempo for.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. A nulidade, anulação ou ineficácia de qualquer das disposições deste Termo de 

Adesão não implicará na nulidade ou invalidade das demais. Sempre que possível, 

eventuais cláusulas nulas, anuladas ou ineficazes deverão ser aditadas, de modo a refletir 

a intenção inicial das Partes e assegurar a conformidade com a legislação aplicável. 

 

8.2. Todas as notificações entre as Partes deverão ser efetuadas por escrito, contra 

protocolo, e-mail, carta registrada ou publicada no site oficial do Clube.  

 

8.3. A tolerância das Partes, ainda que reiterada, ao não cumprimento de quaisquer das 

condições ora ajustadas, não configurará renúncia, desistência, transigência ou novação. 

 

8.4. Fica eleito o foro da comarca do Recife/PE para dirimir quaisquer questões 

decorrentes do presente Termo de Adesão, renunciando as Partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

 

Recife/PE, ___ de __________ de ______. 

 

Usuário/Aderente:  ______________________________________ 

NOME:                                  

CPF:  

 

 

Evaldson Edno Rosendo Melo 

Presidente Executivo do Clube Náutico Capibaribe 


