Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo

Certidão Manual de Pesquisa pelo Patrono da Ação
Finalidade: Utilizada nas hipóteses de comprovação de patrocínio na Justiça Federal
de Primeiro Grau em São Paulo para participação em licitação ou concursos públicos.
Necessário apresentar cópia simples do edital e da OAB.
Procedimento:

 Preenchimento do formulário padrão (anexo).
 Apresentação de GRU (UG: 090017 / Gestão: 0001 / Código
de Recolhimento: 18710-0) recolhida no valor de R$ 8,00. Caso
a finalidade da certidão não seja para participação em licitação
ou concursos, será necessário aguardar o deferimento do pedido
para o recolhimento das custas e apresentação da GRU na
retirada.
 Protocolo do pedido acompanhado da GRU na área de
Protocolo Geral e Integrado ou de Distribuição de qualquer
Fórum da Justiça Federal de São Paulo.

Retirada: O prazo para a expedição da certidão mencionada é de 7 (SETE) dias úteis,
sendo obrigatória a apresentação do canhoto do protocolo para a sua retirada.
A retirada dar-se-á no Fórum de origem do pedido, junto à área de Protocolo Geral e
Integrado ou de Distribuição.
Procedimento estabelecido pela Ordem de Serviço nº 04/2008 da Diretoria do Foro.

JUSTIÇA FEDERAL
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ______________________________
PEDIDO DE CERTIDÃO MANUAL DE PESQUISA PELO PATRONO DA AÇÃO

Nome do Advogado Requerente:____________________________________________________________________
OAB nº: _______________ Unidade Federativa:________________
Endereço: ______________________________________________________________________________________
Telefone para contato:_____________________________________
FINALIDADE DA CERTIDÃO: Juntar cópia simples do documento comprobatório
(
(
(

) Concurso Público
) Licitação
) Outros*

* ATENÇÃO: Este pedido será submetido à apreciação da Diretoria do Foro/ Coordenadoria do Foro/Diretor da
Subseção Judiciária. Juntar justificativa ou requerimento. Não recolher custas até manifestação superior.

_____________________________, _____ de ________________ de 20____.

_________________________________________________
Assinatura do Advogado Requerente

Para uso do servidor responsável pelo protocolo:______________________________________ RF:______________
Declaro que conferi e juntei os seguintes documentos
(
(
(

) cópia simples OAB
) documento comprobatório _____________________________
) GRU R$ 8,00 com autenticação mecânica

Data da entrega: ________/________/________
Nome: _________________________________________________
Documento de identidade:__________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justiça Federal
Subseção Judiciária de ________________________________
PROTOCOLO - Pedido de Certidão Manual de Pesquisa pelo Patrono da Ação
Nome:____________________________________________________________________
OAB: ____________________
ATENÇÃO: Prazo de entrega 07 (SETE) dias úteis a contar do protocolo.

