
 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO PRINCIPAL SUPLEMENTAR: 

� Certidão de Inteiro Teor e cópia do Processo de inscrição da OAB 
de origem; 

� Requerimento corretamente preenchido e assinado; 
� 02 fotos 3X4 recentes, em foco, fundo branco; 
� Comprovante de pagamento de taxas de inscrição; 
CERTIDÕES:  
� Certidões cíveis e criminais das Justiças Comum e Federal da 

Comarca de seu domicílio; 
� Certidão da Eleitoral de Crimes e Quitação da Comarca de seu 

domicílio; 
� Para Servidores ou Empregados Públicos – Certidão sobre 

eventual punição disciplinar do órgão em que é lotado; 
� Para ex-membro ou aposentado do Ministério Público ou do Poder 

Judiciário – Certidão de sua Corregedoria, do CNMP ou do CNJ, 
respectivamente; 

� Para ex-Desembargadores Federais, ex-governadores e ex-
membros dos Tribunais de Contas – certidão do STJ; 

� Para ex-Deputados Federais, ex-Senadores – Certidão do STF; 
� Para ex-Deputados Estaduais, ex-prefeitos e ex-vereadores – 

Certidão do TJ; 
� Para ex-Militares – certidão da Corregedoria respectiva e da 

Auditoria militar; 
CÓPIAS AUTENTICADAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:  
� Carteira da OAB de origem 
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