
 

FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO 

 ESTATUTO 

  CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADES 

 Art. 1º  - Com a denominação de FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO, é criado em 26 de 
Janeiro do ano de 2010, uma entidade privada de direito civil, sem fins lucrativos, com sede e 
foro no 2° Distrito de Barra de São João, cidade de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro, 
exercida na forma deste estatuto, com endereço provisório na Rua Dr: Sá Pinto nº 280 – loja, 
Centro, Barra de São João, RJ, CEP-28880-000. 

 Art. 2º  - O FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO funcionará por prazo indeterminado e 
com número ilimitado de sócios. 

 Art. 3º  - O FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO tem por finalidade: 

 I   - Aglutinar motociclistas; 

II - Promover reuniões, encontros e viagens de natureza festiva ou não, relacionados ao 
motociclismo; 

III – Pugnar pela união dos motociclistas, promovendo esclarecimentos, orientações e a 
interação entre eles, nunca esquecendo o significado das palavras (respeito ao próximo, 
igualdade, liberdade, fraternidade, companheirismo e Amizade) 

 CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

Art. 4º - O quadro social dos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO compor-se-á de 
associados fundadores e demais associados. 

§ 1º - São considerados associados fundadores os motociclistas que participarem da 
assembléia de fundação e firmaram a ata. 

§ 2º - São considerados associados, aqueles que tiverem seus nomes referendados em 
reunião do Conselho Deliberativo. 

§ 3º - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 
contraídas pelo FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO. 

  



 
DA ESTRUTURA 

 Art. 5º  - O FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO terá a seguinte estrutura básica: 

 I   - Conselho Deliberativo; 

 II  - Conselho Diretor; 

 III – Demais associados  

  PARÁGRAFO  ÚNICO:  Os membros dos Conselhos Diretor, serão eleitos pelo 
Conselho Deliberativo, dentre os seus membros, para um mandato de dois anos, com a 
possibilidade de uma recondução para o mesmo cargo. 

 SEÇÃO I 

 DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 Art. 6º  - O Conselho Deliberativo é o órgão máximo do FILHOS DA ESTRADA MOTO 
GRUPO. É composto pelos associados fundadores e por outros a ele incorporados a partir dos 
critérios definidos neste Estatuto. 

 Art. 7º  - O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

 I   - Ordinariamente: 

a)      Uma vez por ano, por convocação do presidente do Conselho Diretor, para apreciar o 
relatório de atividades do FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO e para deliberar 
sobre as contas desse mesmo Conselho, relativas ao exercício imediatamente anterior. 

II  - Extraordinariamente, por convocação: 

a)      Do Conselho Diretor; 

b)      De 2/3 de todos os associados 

 - PARÁGRAFO ÚNICO:   O Conselho Deliberativo será convocado com, no mínimo, 30 dias 
de antecedência, mediante comunicação por escrito ou e-mail a cada um dos associados e/ou por 
edital em jornal local. 

  Art. 8º  - As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples dos 
associados presentes. 

  Art. 9º  - Compete ao Conselho Deliberativo: 

 I    - Eleger os membros dos Conselhos Diretor; 



 
II  - Deliberar sobre eventuais indicações do Conselho Diretor, de pessoas a serem 
admitidas como associados; 

III - Discutir e votar propostas de alteração no Estatuto, apresentadas pelo Conselho 
Diretor ou por 2/3 dos associados; 

IV  - Fixar o valor e a forma de pagamento das contribuições devidas pelos sócios do 
FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO; 

V - Decidir, em última instância, sobre recursos de decisões dos Conselhos Diretor. 

SEÇÃO II 

 DO CONSELHO DIRETOR 

 Art. 10º - O Conselho Diretor deverá ter três associados, eleitos pelo Conselho Deliberativo para 
ocupar os seguintes cargos: 

a)      Presidente; 

b)      Vice Presidente; 

c)      Secretário Tesoureiro. 

Art. 11º - Compete ao Conselho Diretor: 

I  - Administrar o FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO de acordo com os princípios 
estatutários e as normas regimentais; 

II  - Traçar as diretrizes gerais do plano de ação do FILHOS DA ESTRADA MOTO 
GRUPO; 

III - Encaminhar ao Conselho Deliberativo, após parecer do Secretário Tesoureiro, o 
balanço geral e as contas do exercício financeiro; 

IV - Apresentar, anualmente, ao Conselho Deliberativo, o relatório das atividades e 
projetos desenvolvidos; 

V - Convocar o Conselho Deliberativo  quando se fizer necessário; 

VI - Orientar os associados sobre as normas de convivência dentro do FILHOS DA 
ESTRADA MOTO GRUPO e, principalmente, fora dele, quando em viagens ou em 
encontros onde se reúnem outros motociclistas e outros grupos; 

VII  - Analisar reclamações sobre algum associado, apresentada pelo Conselho 
deliberativo ou por qualquer associado, neste caso, por escrito; 



 
VIII   - Fazer, junto ao associado reclamado, as observações que julgar necessárias, bem 
como aplicar as penalidades previstas; 

IX  - Apresentar ao Conselho Deliberativo, a indicação de exclusão do associado, em 
caso de falta grave, de acordo com o estatuto ou com as normas elementares de 
convivência social. 

           PARÁGRAFO ÚNICO: O comportamento do associado será de interesse desse Conselho    
sempre que ele estiver usando o escudo e qualquer símbolo ou distintivo do FILHOS DA 
ESTRADA MOTO GRUPO.  

 Art. 12º - O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente ou extraordinariamente, sempre que 
os membros deste julgarem necessário ou por convocação do Presidente ou dos seus outros dois 
membros. 

 Art. 13º  - Compete ao Presidente: 

 I    - Cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e regimentais; 

II  - Representar o FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO judicialmente e extra-
judicialmente, ativa e passivamente; 

III - Movimentar as contas do FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO,  juntamente 
com o Vice Presidente; 

IV - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo. 

 Art. 14º - Compete ao Vice Presidente: 

I    - Colaborar com o Presidente no exercício de suas atribuições e substituí-lo nas suas 
faltas e/ou impedimentos; 

II  - Movimentar as contas do FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO,  juntamente 
com o Presidente; 

III – Acompanhar junto ao secretário tesoureiro os serviços da Tesouraria. 

 Art. 15º - Compete ao Secretário Tesoureiro 

 I   - Responder pelos atos inerentes ao funcionamento da secretaria. 

II – Informar ao Presidente e ao Vice Presidente os serviços da Tesouraria. 

 

CAPÍTULO III 



 
DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

DIREITOS 

Art. 16º - São direitos dos associados dos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO: 

I - Participar das reuniões, encontros e passeios organizados pelo FILHOS DA 
ESTRADA MOTO GRUPO; 

II  - Sugerir a admissão de outros motociclistas no quadro social; 

III - Sugerir ao Conselho Diretor, de preferência por escrito, projetos em favor dos 
FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO e/ou de seus associados; 

IV - Pleitear o seu ingresso no Conselho Deliberativo, após 12 meses de admissão no 
quadro social. 

V – Usar o escudo do FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO como integrante do moto 
Grupo. 

VI – A esposa ou companheira do associado ( Integrante ), tem o direito de usar o escudo 
do FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO, quando estiver na sua garupa bem com nas 
festas e eventos junto ao Integrante ou na falta do mesmo junto ao Moto Grupo, nunca 
sem a presença do integrante ou do Moto Grupo. 

VII - Os descendentes dos associados (Integrantes), tem o direito de usar o escudo do 
FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO, quando estiver na sua garupa bem como nas 
festas e eventos junto ao Integrante ou na falta do mesmo junto ao Moto Grupo, nunca 
sem a presença do integrante ou do Moto Grupo.  

DEVERES 

Art. 17º - São deveres dos associados dos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO: 

I   - Responsabilizar-se individualmente pela habilitação para condução de motocicletas e 
triciclos de acordo coma legislação vigente, isentando o FILHOS DA ESTRADA MOTO 
GRUPO da fiscalização. 

II  - Possuir motocicleta a partir de 250cc ou triciclo com documentos em dia e em 
perfeitas condições de uso e segurança, sem responsabilidade direta do FILHOS DA 
ESTRADA MOTO GRUPO. 

III  - Pagar regularmente a contribuição fixada pelo Conselho Deliberativo; 

IV - Colaborar para que o FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO cumpra a finalidade 
para o qual foi criado; 



 
V – Zelar, respeitar e principalmente honrar o escudo dos FILHOS DA ESTRADA 
MOTO GRUPO, lembrando que, este mesmo respeito deve ser demonstrado a todos os  
moto clubes e/ou moto grupos e principalmente a toda a sociedade.  

VI - Respeitar às regras de Trânsito, 

VII - Respeitar às regras do Encontro e/ou Motoclube Sediador do Evento, em caso de 
problemas com outro Motoclube reportar-se ao Presidente ou ao Conselho Deliberativo, 
para que estes resolvam com o Presidente do outro Motoclube (integrante não resolve 
nada com outro integrante) 

VIII - Em estrada, respeitar o ordenamento do comboio, 

IX – Usar, respeitar e honrar o escudo do FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO, em 
todas as reuniões, encontros e passeios organizados ou não pelo FILHOS DA ESTRADA 
MOTO GRUPO 

CAPÍTULO IV 

ADMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS 

ADMISSÃO 

Art. 18º - São condições para admissão nos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO como 
membro efetivo: 

I    - Para admissão, o futuro associado deverá ser apresentado por um associado. 

II – Ter o nome aprovado para admissão em reunião pelo Conselho Diretor,  destinada a 
essa finalidade. 

III   - Possuir habilitação para condução de motocicleta ou triciclo de acordo com a 
legislação vigente;. 

IV  - Possuir motocicleta a partir de 250cc ou triciclo com documentos em dia e em 
perfeitas condições de uso e segurança,  

V - Ter pleno conhecimento do Estatuto Social; 

EXCLUSÃO 

Art. 19º - São condições para exclusão nos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO como 
membro efetivo: 

I - Não se comportar de forma respeitosa ou compatível diante de demais                      
associados e ou a sociedade.       



 
II - Cometer atos ou atitudes, que coloquem em risco outros membros ou o  FILHOS DA 
ESTRADA MOTO GRUPO como um todo. 

            III - Transferir, emprestar, vender, alugar ou doar o Escudo do FILHOS DA   ESTRADA 
MOTO GRUPO para qualquer pessoa, em qualquer tempo ou situação. 

            IV – Deixar de cumprir quaisquer dos deveres constantes no Art. 17ª deste estatuto. 

 Art. 20º - O não cumprimento do disposto no artigo anterior, pode provocar, através do 
Conselho Deliberativo, a exclusão do sócio dos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O associado que, por qualquer motivo, deixar de pertencer ao FILHOS 
DA ESTRADA MOTO GRUPO, perde o direito de usar a marca ou qualquer distintivo 
associado à imagem dessa agremiação e fica na obrigação de devolver o escudo do seu colete, 
esposa e filhos sem ressarcimento financeiro. 

 

 CAPÍTULO V 

 DO PATRIMÔNIO 

 Art. 21º - O patrimônio dos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO será constituído por: 

 I   - Recursos provenientes das contribuições dos associados; 

 II  - Doações, legados e subvenções de pessoas de direito público e privado; 

 III - Receitas eventuais; 

 IV - Bens móveis e imóveis que lhe forem destinados e/ou adquiridos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de dissolução dos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO, 
por no mínimo 2/3 dos associados, convocados especialmente para esse fim, o patrimônio será 
destinado à entidade que cuide de crianças especiais, a ser indicada pelo presidente em exercício 
e aprovada pelo conselho deliberativo. 

 CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 22º - É vedado aos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO, remunerar, direta ou 
indiretamente, os membros dos Conselhos Deliberativo, e Conselho Diretor. 

 Art. 23º - É vedado aos FILHOS DA ESTRADA MOTO GRUPO, a vinculação com atividades 
político partidárias. 



 
 Art. 24º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo. 

 Art. 25º - Este Estatuto é reformável, no todo ou em parte, inclusive no tocante à sua 
administração. 

Art. 26º - O presente estatuto passa a vigorar a partir do registro no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas. 

 

CONSELHO DELIBERATIVO - ASSOCIADOS FUNDADORES: 

Zelibert Paiva dos Santos Junior, brasileiro, casado, contabilista, nascido em 23/04/1965, RG 
057448/O-8 – CRC/RJ, CPF 788.412.757-15, residente na Rua Xavier da Silveira, 118, centro – 
Barra de São João, 2º Distrito da cidade de Casimiro de Abreu-RJ 
 
___________________________________________ 
 
Marcos Alberico Costa de Lima, brasileiro, casado, aposentado, nascido em 27/03/1953, RG: 
031618333 – DIC/RJ, CPF: 357.762.777-87, residente na rua 21 Quadra 23 Lote 20 – Centro 
Hipico – Tamoios - 2º Distrito da cidade de Cabo Frio – RJ 
 
________________________________________ 
 
 
Adilson de Jesus, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em 23/12/1945, RG: (11471005-
6 )– IFP RJ, CPF: (231944767-00), residente na rua (Jornalista Aristides Mello, Nº 123 
Pendotiba, Maria Paula Niteroi- RJ  
 
_______________________________________________________ 
 
Walter Rodrigues Filho, brasileiro, união estável, médico, nascido em 16/01/1961, RG 
02777678-0 – Detran/RJ, CPF 635.526.717-49, residente na Rua 59 nº 1232 Loteamento 
Maravista – Itaipu – Niteroi – RJ  
 
__________________________________________________ 
 
 
 
 

Barra de São João, 26 de  Janeiro de   2010. 


