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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

• Capacidade civil (maioridade + sanidade)  

• Como se comprova? 

• Perda da capacidade  

• Menor de idade 

• Diploma/ certidão de graduação em Direito 

• Qualquer diploma? 

• Título de eleitor/quitação do serviço militar 

• Razões da exigência  

• Posição da Doutrina 
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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

• Aprovação no Exame de Ordem 

• Finalidade  

•Constitucionalidade 

• Obrigatoriedade de inscrição imediata? 

• Não exercício de atividade incomPaTível com a advocacia 

• Dica da Lady Kate/ PT 

• O que é a incompatibilidade? 

• Declaração falsa/responsabilização 

•  
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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

 

• Idoneidade moral  

• Para o Exame OAB  

• Compromisso perante o Conselho 

•  
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INSCRIÇÃO 

REQUISITOS: 

• Capacidade civil (maioridade + sanidade)  

• Diploma/ certidão de graduação em Direito 

• Título de eleitor/quitação do serviço militar 

• Aprovação no Exame de Ordem 

• Não exercício de atividade incomPaTível com a advocacia 

• Idoneidade moral  

• Para o Exame OAB  

• Compromisso perante o Conselho  

 

•  
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Assinale a opção correta acerca da inscrição do advogado nos quadros 
da OAB. 
 
a) Considere que Juan, cubano, bacharel em direito por faculdade de seu 
país de origem, fixe residência no Brasil. Nessa situação hipotética, Juan 
pode requerer inscrição, como advogado, nos quadros da OAB, desde 
que revalide seu diploma no Brasil.  
b) Considere que Hugo, venezuelano, após revalidar, no Brasil, diploma 
de bacharel em direito obtido no Equador, requeira sua inscrição, como 
advogado, na OAB, sem ter sido aprovado no exame de ordem, sob o 
argumento de que, em seu país, inexiste tal exigência. Nesse caso 
específico, a OAB poderá dispensá-lo do exame.  
c) Promotor de justiça aposentado pode solicitar inscrição nos quadros 
da OAB como advogado.  
d) Oficial das Forças Armadas formado em curso de direito e aprovado no 
exame de ordem pode solicitar inscrição nos quadros da OAB como 
advogado.  
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Assinale a opção correta de acordo com as disposições do Regulamento 
Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 
 
a) O compromisso que o requerente à inscrição nos quadros da OAB deve 
fazer perante o conselho seccional, a diretoria ou o conselho da subseção 
é indelegável, haja vista sua natureza solene e personalíssima.  
b) Toda vez que figurar como indiciado em inquérito policial, por 
qualquer espécie de infração, o advogado deve ser assistido por um 
representante da OAB, sem prejuízo da atuação de seu defensor.  
c) É vedado ao requerente pleitear inscrição nos quadros da OAB sem ter, 
regularmente registrado, diploma de bacharel em direito, não suprindo 
sua falta nenhum outro documento.  
d) O documento de identidade profissional é obrigatório no exercício da 
atividade de advogado, porém facultativo para os estagiários. 
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HORA H! 
Assinale a opção correta de acordo com as disposições do Regulamento Geral do 
Estatuto da Advocacia e da OAB. 
 
A) O compromisso que o requerente à inscrição nos quadros da OAB deve fazer 

perante o conselho seccional, a diretoria ou o conselho da subseção é 
indelegável, haja vista sua natureza solene e personalíssima. 
 

B) Toda vez que figurar como indiciado em inquérito policial, por qualquer espécie 
de infração, o advogado deve ser assistido por um representante da OAB, sem 
prejuízo da atuação de seu defensor. 
 
C) É vedado ao requerente pleitear inscrição nos quadros da OAB sem ter, 
regularmente registrado, diploma de bacharel em direito, não suprindo sua falta 
nenhum outro documento. 
 
D) O estagiário inscrito na OAB pode praticar, isoladamente, todos os atos próprios 
de advogado, desde que sua inscrição esteja regular. 

PRINCIPAL 

• Local do Domicílio Profissional 

 

SUPLEMENTAR 

• Intervenção Judicial / Habitualidade 

• > 5 causas por ano   

• Procedimento /  nº do registro   

 

• O que não é intervenção judicial !!! 

• Reflexão: Cancelamento da principal/suplementar 
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TIPOS DE INSCRIÇÃO  
Semprônio reside no Estado W, onde mantém o seu 
escritório de advocacia, mas requer sua inscrição principal 
no Estado K, onde, em alguns anos, pretende estabelecer 
domicílio. No concernente ao tema, à luz das normas 
estatutárias, é correto afirmar que 
 
a) o advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição 
principal ao seu arbítrio.  
b) o Conselho Federal pode autorizar a inscrição principal 
fora da sede do escritório do advogado.  
c) na dúvida entre domicílios, prevalece o da sede principal 
do exercício da advocacia.  
d) a inscrição principal está subordinada ao domicílio 
profissional do advogado.  
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Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma situação hipotética 
seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção que apresenta 
assertiva correta com relação à inscrição do advogado na OAB. 
 

a) José, advogado, tem sua inscrição principal na OAB/DF e também atua na 
comarca de Luziânia – GO, onde advoga para uma empresa, assumindo mais de 
seis causas por ano nessa comarca. Nessa situação, José deve requerer sua 
inscrição suplementar na OAB/GO.  
b) Paulo, advogado, obteve aprovação em concurso público e passou a exercer 
cargo incompatível com a advocacia. Nessa situação, para que ocorra o 
cancelamento de sua inscrição, somente Paulo poderá comunicar o fato à OAB.  
c) Marcelo, advogado, e Ana, juíza federal substituta, são casados entre si e 
residem em Manaus – AM. Ana foi transferida para Roraima, para assumir a 
titularidade de uma vara naquele estado. Nessa situação, Marcelo, ao mudar seu 
domicílio profissional para Roraima, não será obrigado a requerer a transferência 
de sua inscrição na OAB para aquele estado.  
d) André, advogado, foi convidado a assumir temporariamente cargo 
incompatível com a advocacia. Nessa situação, caso pretenda aceitar o convite, 
André deverá requerer o cancelamento de sua inscrição na OAB.  
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•Afeta a existência da inscrição 

• Quem propõe o cancelamento? 

CASOS DE CANCELAMENTO NO EAOAB 
 

• Por pedido do advogado;  
• Quando o advogado sofrer pena de exclusão; 
• Falecimento 
• Passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incomPaTível 
com a advocacia; 
• Perda de qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. 

CASOS DE CANCELAMENTO NO RGEAOAB 

• Terceira suspensão decorrente ao não pagamento das anuidades 

• E para retornar aos quadros da OAB? 
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CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 
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• Interrupção temporária da inscrição 

• Fica isento do pagamento da anuidade 

• Nº do Registro 

 

CASOS DE LICENCIAMENTO 
 

• Por pedido justificado do advogado  
• Quando o advogado passar a exercer, de forma temporária, 
atividade incomPaTível com a advocacia 
• Doença mental curável 

•Quem solicita o licenciamento? Comprova? Incurável? 
 

IMPORTANTE 

• Suspensão não se confunde com licenciamento! 

LICENCIAMENTO 


