
  Estado da Paraíba
    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

DECLARAÇÃO PARA ADVOGADO
(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-004
(Ver. 01)

DADOS PESSOAIS

Nome completo:

RG (com órgão emissor):

CPF:

Data de nascimento:

Endereço completo:

Graduado no curso de 
Direito no ano de:

DECLARAÇÃO

, para fins de comprovação junto à Coordenadoria do Serviço Voluntário do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, que estou licenciado da atividade advocatícia, conforme documen-

to em anexo emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, tudo de acordo com o Parágrafo

Único do Art. 4º do Estatuto da OAB, estando apto, portanto, a participar do Programa Voluntários da

Justiça do TJPB, instituído pela Resolução nº 15, de 29 de abril de 2015. DECLARO ainda, que

aceito o exercício do serviço voluntário apenas para fins de contagem de tempo de atividade jurídi -

ca, nos termos do § 1º do Art. 4º da Resolução nº 15, de 29 de abril de 2015 (*).

, para fins de comprovação junto à Coordenadoria do Serviço Voluntário do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, que não possuo registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil –

OAB, não podendo exercer, portanto, atividade advocatícia.

Observações:

1. Em caso de licenciamento da OAB, a presente declaração deverá vir acompanhada de documento emitido

pela Ordem, comprovando o efetivo licenciamento da atividade advocatícia.

2. Este formulário deverá ser enviado pelo sistema de malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntá-

rio, que, no sistema, está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. Não esquecer dos demais formulários e

documentos pessoais do candidato, conforme art. 2º do Ato da Presidência nº 003/2017.

Local e data: 

Assinatura do Candidato: 
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