
 

 

Superior Tribunal de Justiça
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GP N.  9  DE  8  DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a declaração de não exercício 
da atividade de advocacia para servidores 
bacharéis em Direito.

A VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no exercício da presidência, usando da atribuição conferida pelo art. 21, 
inciso XXXI, do Regimento Interno, considerando o art. 117, inciso XVIII, da Lei n. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, o art. 28, inciso IV, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 
1994, e o que consta do Processo STJ n. 14711/2015,

RESOLVE:

Art. 1º Os servidores do Superior Tribunal de Justiça bacharéis em Direito, 
efetivos ou não, inclusive os cedidos, devem firmar declaração, na forma do Anexo desta 
instrução normativa, de que não exercem atividade de advocacia, ainda que em defesa do 
próprio interesse.

§ 1º Os futuros servidores bacharéis em Direito, na data de sua investidura, 
deverão firmar a declaração de que trata o caput e apresentar o comprovante do pedido 
de cancelamento/licenciamento do registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 
caso o tenha.

§ 2º A declaração mencionada no § 1º será exigida também dos atuais 
servidores que vierem a se formar em Direito.

Art. 2º A Secretaria de Gestão de Pessoas disponibilizará, em sua página 
na intranet, o modelo da declaração mencionada no art. 1º.

Art. 3º A inobservância do disposto nesta instrução normativa poderá 
acarretar instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, bem 
como, remessa das pertinentes informações à OAB para as providências de sua 
competência.

Art. 4º O diretor-geral da Secretaria do Tribunal promoverá a atualização 
do Anexo desta instrução normativa.

Art. 5º Ficam revogados o Ato n. 105 de 1º de junho de 2005 e a Portaria 
n. 46 de 30 de abril de 2007.

Art. 6º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra LAURITA VAZ
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Superior Tribunal de Justiça
ANEXO

(Art. 1º da Instrução Normativa n. 9 de 8 de julho de 2015)

Secretaria de Gestão de Pessoas

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,________________________________________________, 

matrícula n. ___________, DECLARO, sob as penas da lei:

a) ter ciência da incompatibilidade do exercício da atividade de 

advocacia com o de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a 

qualquer órgão do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 28, IV, da Lei n. 

8.906/1994; e

b) não exercer atividade de advocacia, ainda que em defesa de interesse 

próprio.

DECLARO, ainda:

[   ] não possuir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; ou

[  ] ter ciência da necessidade de cancelamento da inscrição na Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), prevista no art. 11, IV, § 1º, da Lei n. 

8.906/1994, ou de licenciamento da referida inscrição, nos termos do art. 12, II, 

da citada lei, conforme cópia anexa do comprovante de pedido de 

cancelamento/licenciamento.

Brasília, _____ de ________________ de ______.

____________________________________

Assinatura
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