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PROPOSTA PARA ASSOCIADO ESTUDANTE 
Anexar cópia Comprovação do Curso, Identidade e 03 fotos 3 X 4 
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TERMO DE COMPROMISSO 

 1 ª via 

 

 

A ABAMI - Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário - é uma associação 

de advogados de abrangência nacional, sem fins lucrativos, com prazo de duração 

indeterminado, regida por seu Estatuto Social, observada a legislação do país.  

 

A ABAMI tem como objetivos promover e incentivar o Estudo do Direito Imobiliário, bem 

como o aprimoramento das legislações vigentes, através de iniciativas destinadas à sua 

oportuna e constante atualização; colaborar com os demais órgãos vinculados às atividades do 

Mercado Imobiliário; estimular as atividades dos Associados; criar e desenvolver atividades 

culturais, entre outros. O Estatuto Social da ABAMI encontra-se disponibilizado 

integralmente na Secretaria da Associação como também no endereço eletrônico 

www.abami.org.br. 

 

Ciente das informações acima, me comprometo neste ato perante esta Associação, a 

permanecer contribuinte com minha mensalidade na condição de Associado, CIENTE DE QUE 

NA EVENTUALIDADE DE INADIMPLEMENTO DE 04(QUATRO) MENSALIDADES, A 

ABAMI, ATRAVÉS DE SUA DIRETORIA FINANCEIRA, APÓS COMPROVADAS  

Inscrito na ABAMI em _____ / _____ / ______     Sob o nº _________________________ 

Identidade nº   ________________________ Data de Emissão ____ / _____ / _____ Órgão Emissor: _______ 

Período em Curso: __________________________ Previsão de Conclusão do Curso em: ________________ 

NOME: _________________________________________________________________________________ 

Endereço para Correspondência 

Endereço: ________________________________________________ Nº ________ Complemento:_________ 

Bairro: __________________________ Cidade: ____________________ Estado: ____ CEP: _____________ 

Tel.: ___________________________ Fax: ________________________ Celular: ______________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Outro Endereço 

Endereço: ________________________________________________ Nº ________ Complemento:_________ 

Bairro: __________________________ Cidade: ____________________ Estado: ____ CEP: _____________ 

Tel.: ___________________________ Fax: ________________________ Celular: ______________________ 

Dados Pessoais 

Filho de ____________________________________________________________e de __________________ 

____________________________ Nacionalidade: __________________ Local de Nascimento: ___________ 

Estado Civil: _________________ Data de Nascimento: ____ / ____ / ____ CPF nº: _____________________ 

Referências Pessoais 

Dr.(a): ____________________________________________________ OAB __________________________ 

 

DE QUE FORMA TOMOU CONHECIMENTO   E CHEGOU À ABAMI?  

Indicação do (a) Associado (a)  _______________________________________________________________ 

(   ) Visita ao Site da ABAMI    Divulgação através de (  ) Cartaz  (   ) Folder  (  ) Facebook (  ) Outros: _____ 

_______________________. 

PERMITO disponibilizar na página da ABAMI meu(s) telefone(s) de contato: (   ) SIM   (  ) NÃO 

 

_______________________________, ________ de ________________ de _______________. 

 

________________________________________ 

Assinatura 
 

 (    ) Deferido   (   ) Indeferido 
 

Motivação: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________ 

Presidente da ABAMI 
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DECLARAÇÃO 

 
 

 Eu____________________________________________________________________(nome), 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(qualificação), 

____________________________________________________________________(endereço), para 

efeito de admissão como sócio efetivo da ABAMI - Associação Brasileira de Advogados do Mercado 

Imobiliário - DECLARO que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que me 

impeça de exercer minha atividade profissional, bem como não fui condenado em processo disciplinar 

junto à Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

 Neste ato isento a ABAMI de quaisquer responsabilidades, sobre minha atuação profissional 

que venha a ser contratada por ser associada à mesma. 

 

Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de 

comprovação de sua falsidade, será nula minha admissão como associado da referida ABAMI, sem 

prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito. 

 

_______________, ____ de __________ de _______. 

 

___________________________________________ 
NOME POR EXTENSO: 
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TERMO DE COMPROMISSO 

 1 ª via 

 

A ABAMI - Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário - é uma associação de 

advogados de abrangência nacional, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, regida 

por seu Estatuto Social, observada a legislação do país.  

 

A ABAMI tem como objetivos promover e incentivar o Estudo do Direito Imobiliário, bem como o 

aprimoramento das legislações vigentes, através de iniciativas destinadas à sua oportuna e constante 

atualização; colaborar com os demais órgãos vinculados às atividades do Mercado Imobiliário; 

estimular as atividades dos Associados; criar e desenvolver atividades culturais, entre outros. O 

Estatuto Social da ABAMI encontra-se disponibilizado integralmente na Secretaria da Associação 

como também no endereço eletrônico www.abami.org.br. 

 

Ciente das informações acima, me comprometo neste ato perante esta Associação, a permanecer 

contribuinte com minha mensalidade na condição de Associado, CIENTE DE QUE NA EVENTUALIDADE 

DE INADIMPLEMENTO DE 04(QUATRO) MENSALIDADES, A ABAMI, ATRAVÉS DE SUA DIRETORIA 

FINANCEIRA, APÓS COMPROVADAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELOS MEIOS DE CONTATO QUE ORA 

DISPONIBILIZO EM MINHA FICHA PROPOSTA, PODERÁ CANCELAR MINHA INSCRIÇÃO JUNTO A 

ABAMI (ARTIGO 16 E ARTIGO 20 DO ESTATUTO DA ABAMI). 

Eu_________________________________________________________________________(nome), 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(qualificação), 

__________________________________________________________________(endereço). 

 
Firmo o presente COMPROMISSO, em duas vias, de igual teor e forma. 

 

_______________, ____ de __________ de _______. 

 

 

___________________________________________ 

                                                               (Assinatura do Compromissado) 

NOME POR EXTENSO: 
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TERMO DE COMPROMISSO 

2ª via 

 

 

A ABAMI - Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário - é uma associação de 

advogados de abrangência nacional, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, regida 

por seu Estatuto Social, observada a legislação do país.  

 

A ABAMI tem como objetivos promover e incentivar o Estudo do Direito Imobiliário, bem como o 

aprimoramento das legislações vigentes, através de iniciativas destinadas à sua oportuna e constante 

atualização; colaborar com os demais órgãos vinculados às atividades do Mercado Imobiliário; 

estimular as atividades dos Associados; criar e desenvolver atividades culturais, entre outros. O 

Estatuto Social da ABAMI encontra-se disponibilizado integralmente na Secretaria da Associação 

como também no endereço eletrônico www.abami.org.br. 

 

Ciente das informações acima, me comprometo neste ato perante esta Associação, a permanecer 

contribuinte com minha mensalidade na condição de Associado, CIENTE DE QUE NA EVENTUALIDADE 

DE INADIMPLEMENTO DE 04(QUATRO) MENSALIDADES, A ABAMI, ATRAVÉS DE SUA DIRETORIA 

FINANCEIRA, APÓS COMPROVADAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELOS MEIOS DE CONTATO QUE ORA 

DISPONIBILIZO EM MINHA FICHA PROPOSTA, PODERÁ CANCELAR MINHA INSCRIÇÃO JUNTO A 

ABAMI (ARTIGO 16 E ARTIGO 20 DO ESTATUTO DA ABAMI). 

Eu_________________________________________________________________________(nome), 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________(qualificação), 

__________________________________________________________________(endereço). 

 
Firmo o presente COMPROMISSO, em duas vias, de igual teor e forma. 

 

_______________, ____ de __________ de _______. 

 

 

___________________________________________ 

                                                               (Assinatura do Compromissado) 

NOME POR EXTENSO: 
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