
  
                     FICHA DE ASSOCIADO 

                                   REQUERIMENTO DE ASSOCIAÇÃO 

  REGISTRO Nº 786.229 - LIVRO A-933 - CARTÓRIO TOSCANO DE BRITO 

  CNPJ Nº 36.689.035/0001-27 

  (PREENCHER EM LETRA DE FORMA) 
 

NOME COMPLETO: 
 

ESTADO CIVIL: |DATA DE NASCIMENTO:             |           | 
 

INSC OAB Nº/UF     / |RG: |CPF: 

 QUEM É VOCÊ NAS REDES SOCIAIS: 
[INSTAGRAM]                                                                            [TWIITER]  
 

[FACEBOOK]                                                                               [TELEGRAM]                                               
 

ENDEREÇO: 
 

CIDADE:                                                                                |ESTADO:                                         CEP: 
 

TELEFONES (DDD): ( ) ( ) 
 

E-MAIL(S): 

A T E N Ç Ã O: LEIA COM ATENÇÃO OS REQUISITOS DA FL.02 E ESTA FICHA DE INSCRIÇÃO E PERMANÊNCIA NO 
QUADRO DE ASSOCIADOS DA OACB. APÓS O PREENCHIMENTO INTEGRAL, ASSINE (manualmente ou 
eletronicamente) E ENVIE PARA O E-MAIL: ingressar_advogados@oacb.org.br (obs.:é underline e não traço). 

       DECLARAÇÃO  E  CLÁUSULA MANDATO  [PREENCHER E ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO ANEXO] 
 

 

 

Nº registro: USO DA    
 

                                         
Data:        /       /                  Assinatura do Candidato a associado ou eletronica 

 OACB 

 

Datas e Vistos: 
                        Comissão de Admissão                                                                    Comissão de  Registro 

 
 

Nome: Visto: Nome: Visto: 

Datas e vistos: 

 
Direto Secretário Diretor Financeiro 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingressar_advogados@oacb.org.br


  

 

 

REQUISITOS PARA ADMISSÃO DE ASSOCIADO  

TERMO DE COMPROMISSO 
ANEXO ÚNICO À FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Ao requerer a minha inscrição como ASSOCIADO DA OACB, me comprometo a seguir as diretrizes 
estatutárias e regimentais, firmando verdadeiras as declarações a seguir, sob pena de exclusão sumária e 
responder civil e penalmente por falsas declarações. 
 
1. Sou advogado ou estagiário regularmente inscrito na OAB, estou em dia com as obrigações civis e aceito os 

objetivos, deveres e obrigações contidos no Estatuto, no Regimento Interno e  no Código de Ética, e a cumprir todos 

eles, sob pena de exclusão dos quadros da OACB;  

 

2. Professo os valores e princípios conservadores como a preservação dos valores da família tradicional, a 

cristandade, o patriotismo, o estado mínimo, o direito de propriedade, o direito ao porte de armas para defesa 

pessoal, o livre mercado e a economia liberal; a meritocracia, a retidão na conduta individual pautados pela ética e 

honestidade e a oposição ao socialismo marxista, ao marxismo cultural, ao gramscismo e ao comunismo, inclusive 

contra o Foro de São Paulo e todo organismo de esquerda, à doutrinação ideológica político-partidária de esquerda 

(socialista, comunista, anarquista) e de gênero em escolas e universidades, dentre outros, e atuarei na defesa de 

melhores condições de vida para a sociedade, da proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 

consumidor, à ordem econômica e à livre concorrência; 
 
3. Atuarei e/ou apoiarei efetivamente no combate ao uso institucional da OAB para ações políticas partidárias e 

atuarei por eleições diretas no CFOAB;  
 
4. Atuarei no apoio das ações da OACB  na sociedade, instituições e junto a políticos para defender a ESCOLA SEM 

PARTIDO e sem doutrinações, sem políticas partidárias e ideologia de gênero, inclusive ingressando com 

interpelações, notificações e ações judiciais face a professores, dirigentes escolares e representantes de 

organizações e de instituições públicas que insistirem nestas doutrinações ou em apoiá-las;  
 
5. Atuarei e incentivarei o ingresso de ADVOGADOS CONSERVADORES nos quadros da OACB, nos quadros de direção 

da OAB bem como na política, para defender os princípios constitucionais de uma sociedade de direitos iguais, sem 

divisões e sem privilégios para determinados grupos ou ideologias;  
 
6. Defenderei o governo e o mandato de todo e qualquer governante ou político legitimado pelo voto, que seja 

CONSERVADOR e, inclusive, ingressando com ações judiciais e administrativas, quando cabíveis, contra pessoas, 

instituições e organizações que agirem para burlar a constituição e as leis ou atacarem de forma vil o governante 

apoiado, bem como a todo e qualquer ataque a políticos (no âmbito municipal, estadual ou federal) e a pessoas 

físicas ou jurídicas que defendam os princípios conservadores;  
 
7. Promoverei e/ou participarei em minha localidade domiciliar de estudos sociais, políticos, econômicos e de 

cooperação com a educação, promovendo pesquisas, debates, seminários, simpósios e congressos no campo das 

ciências e na proteção de interesses difusos ou coletivos, sempre de acordo com as concepções do conservadorismo;  
 
8. Contribuirei financeiramente com a associação com mensalidade definida pela Assembleia Geral, atualmente 

equivalente a 2% (dois por cento) do salário-mínimo, bem como taxa de ingresso que se cobre para custear as 

despesas operacionais da associação, inclusive quitando saldo devedor ao me retirar da OACB; 
 
9. Participarei das assembleias gerais como associado e, quando investido na qualidade de diretor/conselheiro, 

participarei também das reuniões convocadas pela diretoria executiva.  

 

10. Estou de acordo que assinarei todas as petições da OACB em conjunto com os demais associados e declaro que 

não possuo restrições ou proibições para que meu nome conste nas mesmas. 
 

Local _______________________________ ESTADO_______ DATA____/____/_____ 
 
 

ASINATURA _______________________________________________________ 

                                      DIGITAL 

 


