
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADAS – ABRA 

 
 

DADOS PESSOAIS DA ASSOCIADA 

 
NOME COMPLETO:    

 
ESTADO CIVIL: Solteira (   )   Casada (   )   Divorciada (   )   Viúva (   )  OUTRA                                 

 
NACIONALIDADE: Brasileira (  )  Outra:                  
 
Data de Nascimento              /             /                     
 
Local do Nascimento      UF                 
 
Profissão/atividade:                                
 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

 
Ordem dos Advogados do Brasil n°:        Unidade da Federação:    

 
Carteira de Identidade (RG) n.:                Órgão emissor:    
 
CPF n°:                                                                          

 
ENDEREÇO RESIDENCIAL 

 
Logradouro:  Número   

 
Complemento  Bairro    

 
CEP  Cidade  Estado    

 
ENDEREÇO COMERCIAL (OPCIONAL) 

Logradouro:  Número   
 

Complemento  Bairro    
 

CEP  Cidade  Estado    

TELEFONE 

Residencial (      )   Comercial (       )    
 

Celular (      )   Utiliza WhatsApp SIM (   ) NÃO (   ) 
 

E-mail    
 
 

ASSOCIADA:   (       ) Pessoa Física       (       ) Pessoa Jurídica 
 
Tipo de Associação:  (       ) Efetiva    (       ) Especial    (       ) Transitória     
                                     (       ) Honorária    (       ) Colaboradora    (       ) Benemérita 

                                   (       ) Convidada    (       ) Contribuinte para fins previdenciários  
 

 
 
 



 
 

Por meio da presente FICHA, venho requerer a inscrição como associada na Associação Brasileira de 
Advogadas - ABRA, CNPJ n° 28.922.146/0001-03. Declaro que li e estou de acordo com o ESTATUTO que 

me foi apresentado. 

Autorizo e determino que a ABRA me represente e/ou substitua nos interesses propostos e relacionados a 
essa entidade nos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e em todas as UNIDADES DA FEDERAÇÃO. 
Essa autorização é individual e específica aos associados de acordo com o Estatuto da ABRA que disciplinou 
e restringiu os interesses dessa classe. Declaro ainda que as atividades da ABRA não conflitam com os meus 
interesses sociais, pessoais e profissionais, motivo pelo qual deverá me representar/substituir sempre que for 
necessário, por meio da entidade ou a pedido. 
Por fim, comprometo-me a honrar em dia, com todas as parcelas pecuniárias por mim devidas a esta 
Instituição, notadamente as seguintes, sob pena de justo desligamento (dados da conta da ABRA: Sicoob 
Judiciário – Banco 756, Agência 4002, Conta: 46512-7, CNPJ n° 28.922.146/0001-03): 
Pessoa Física 
Anuidade paga à vista no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 
Anuidade no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que poderá ser paga em 10 parcelas. 
Pessoa Jurídica 
Anuidade paga à vista no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); 
Anuidade no valor de R$ 375,00 (duzentos e cinquenta reais), que poderá ser paga em 5 parcelas. 

 

  ,            de  de 201        . 
 
 

ASSINATURA DA ASSOCIADA 


