
Formulário de Pedido de Inscrição Suplementar. 

 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo 
Eu,                                                                                                                                                                      , 

abaixo qualificado, mediante informações e apresentação dos documentos solicitados, requer a V. Exa. seja 

concedida a inscrição SUPLEMENTAR, para a Comarca de ___________________________________________ 

NUMERO DE SEGURANÇA/SECCIONAL DE ORIGEM_______________________________________ 

01 - Qualificação: 

Estado civil   Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

Nome do pai 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome da mãe 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data de nascimento CPF    RG                                Org. Exp. 

|__|__/__|__/__|___|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__| 

Título de eleitor     Zona  Seção   Certificado Militar                    Expedido por 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________| 

Nacionalidade   UF de nascimento                      UF 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| 

 

Endereço residencial 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nº |__|__|__|__|__|__| 

CEP    Cidade         UF DDD     Telefone 

|__|__|__|__|__|-|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__| |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Endereço profissonal 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nº |__|__|__|__|__|__| 

CEP    Cidade      UF   DDD     Telefone 

|__|__|__|__|__|-|__|__|__|     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

02 - FACULDADE/CIDADE/CAMPUS             

Colação de grau |___|___/___|___/___|___| 

03 - Assinalar tipo de inscrição anteriormente solicitada à OAB/SP: 

( ) Estagiário (   ) Provisória (   ) Definitiva ( ) Suplementar ( ) Transferência 

04 - EXERCE OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL: (   ) Sim ( ) Não 

Nome do Empregador:       

Cargo ou Função:        

Obs.: Em caso positivo, informar os dados solicitados e relativamente à atividade pública, quando o requerente 

ocupar cargo, exercer função, estiver licenciado ou afastado, deverá juntar certidão ou declaração do empregador, 

na qual conste a natureza, especificação das funções e atribuições, em 

face do disposto nos artigos 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia (Lei Federal 8.906/94). 

05 - DECLARAÇÃO DE ANTECEDENTES: 

Foi ou está sendo processado; sofreu condenação pela prática de delito (crime ou contravenção); ou foi demitido 
de cargo ou função pública, anteriormente ou eventualmente exercidos. 

( ) Sim ( ) Não 

(Em caso positivo, apresentar certidão de pé, situação e objetivo da respectiva ação penal ou documento hábil 
que esclareça as razões da demissão). 

06 - Respondeu ou responde processo em Tribunal de Ética e Disciplina da OAB? 

( ) Sim ( ) Não 

07 - O documento suplementar (cartão OAB/SP) deverá ser remetido para: 

( ) Comarca de Inscrição Indicada (     ) Secional de Origem 

08 - Ciente que as cópias dos documentos que integram o presente pedido de inscrição, a critério da OAB-

SP, serão recicladas tão logo seja deferida a inscrição. 

09 - As declarações supra são feitas sob as penas da Lei (sanções civis, administrativas - inclusive 

eliminação dos quadros da Ordem por falsa prova - e penais). 

 
NOTA: Este formulário se destina SOMENTE aos advogados impossibilitados de comparecer em secretaria, 

devendo encaminhar o pedido de inscrição “SUPLEMENTAR” através de portador ou via correios. 

*Não serão aceitos outros procedimentos. 

P. Deferimento 

 
 

Local e data 

 
  ________________________________________________________________________________ 

Assinatura 
 



DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA: 
 

-Cópia simples do cartão de identidade profissional da Secional de Origem com chip; 
 
-Certidão de inteiro teor para fins de inscrição suplementar emitida pela Secional de Origem, física ou eletronicamente, 
desde que, seja possível sua autenticação através de código de verificação 

 
-Cópia autenticada do processo de inscrição. Será aceito processo de inscrição emitido eletronicamente, desde que, seja 
possível sua autenticação através de código de verificação; 
 
-Cópia autenticada do histórico ou diploma expedido pela faculdade, bem como certificado de aprovação em exame de 
ordem ou estágio caso não conste no processo de inscrição da secional de origem. Será aceito histórico emitido 
eletronicamente pela faculdade, desde que, seja possível sua autenticação através de código de verificação. 
 
CERTIDÕES ORIGINAIS:  
 
-Certidão de execuções criminais do Tribunal de Justiça de São 
Paulo. https://www.esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do para emitir a Certidão; 

👉 Se o link do TJSP não estiver emitindo a certidão, deverá o interessado solicita-la pessoalmente no Tribunal. 

👉 Quando Natural de outro Estado deverá apresentar também a Certidão de Execuções Criminais do Estado de origem. 

 
-Certidão de distribuição da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo. https://www.jfsp.jus.br/servicos-
judiciais/certidoes/ para emitir a Certidão; 

👉 Se o link do JFSP não estiver emitindo a certidão, deverá o interessado solicita-la pessoalmente no Tribunal. 

👉 Quando Natural de outro Estado deverá apresentar também a Certidão de Execuções Criminais do Estado de origem. 

 
-Certidão de execuções criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Origem; 
 
-Certidão de distribuição da Justiça Federal de primeiro grau do Estado de Origem; 
 

❗Atenção:️ A validade das certidões é de 60 dias após a data de emissão. 

- Caso outra pessoa vier protocolar o pedido de inscrição Suplementar, se faz necessário procuração assinada pelo requerente 

com firma reconhecida, ou, formulário original devidamente preenchido e assinado pelo (a) requerente. 

 

❗Atenção:️ Na impossibilidade de comparecimento do Titular ou procurador, poderá enviar o formulário  devidamente 

preenchido e assinado, bem como a documentação via correios, para Rua Anchieta, nº 35, 3º andar – (Comissão de Seleção 

e Inscrição) Cep 01016-900, São Paulo - SP.  

 
Importante: 

 

Prazo para análise e deferimento: O número de inscrição é gerado com o deferimento do pedido de inscrição, o que costuma 

ocorrer em aproximadamente 20 dias úteis de seu recebimento no Departamento de Inscrições, desde que a documentação 

exigida esteja em ordem e que não haja necessidade de realizar diligência sobre a solicitação, como avaliação de 

compatibilidade de cargos, pendências processuais, etc. 

 

Taxa: R$ 350,40 (taxa de analise pedido de Inscrição Suplementar) mais a anuidade proporcional até dezembro do ano 

vigente e eventuais débitos anteriores. 
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