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O agrupamento de pessoas em torno de
um negócio comum se trata inegavelmente de uma tendência mundial, onde
a busca pela eficiência na prestação de
serviços e pela redução dos gastos com
os insumos faz com que profissionais se
unam na forma societária, a fim de se fortalecerem e obterem uma maior competitividade no mercado.

Na advocacia, particularmente, as sociedades de profissionais sempre representaram uma significativa possibilidade
de obtenção de melhores condições no
mercado, uma vez que a carga tributária
é extremamente mais benéfica, além de
ofertar a possibilidade de um compartilhamento de custos com infraestrutura entre os sócios.As recentes inovações
trazidas pela nova legislação pátria, notadamente no que diz respeito à possibilidade de adesão ao regime tributário do
SIMPLES NACIONAL, assim como
a criação da figura jurídica da sociedade

unipessoal de advocacia, acentuaram o interesse dos advogados
pela constituição de pessoas jurídicas para o exercício do seu
ofício.
Em meio a todas estas transformações, a Comissão de Sociedade de Advogados da nossa OAB/CE lança a presente cartilha, com informes delineando os principais e mais corriqueiros
questionamentos apresentados, para a constituição de sociedades de advogados.

Palavra do Presidente
da Comissão de
Sociedade de
Advogados da OAB-CE
Andrei Barbosa de Aguiar
Presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB/CE

Muitas foram as transformações trazidas
pela inovação legislativa nestes últimos
tempos, no que se refere à sociedade de
advogados. Entretanto, duas delas seguramente se destacaram dentre as demais: a
possibilidade de adesão ao regime tributário do SIMPLES e a criação da sociedade
unipessoal de advocacia.
Isso porque, a Lei Complementar n.
174/2014, que viabilizou a adesão da sociedade de advogados ao SIMPLES, permitiu a simplificação da rotina de recolhimento de tributos, refletindo em uma
maior eficiência; além de reduzir drasticamente carga tributária, possibilitando uma
maior competitividade no mercado.
Não menos importante que a possibilidade
do ingresso no SIMPLES, tivemos agora no ano de 2016, a promulgação da Lei
n. 13.247/2016, que alterou o Estatuto da

Advocacia, incluindo a figura da Sociedade Unipessoal de Advocacia. Certamente, a nova norma corrigiu uma distorção indevida
da realidade, que prejudicava sobremaneira a classe advocatícia,
haja vista que ao advogado, diferentemente dos outros setores da
economia, era vedada a criação de pessoa jurídica individual.
Neste contexto, a Comissão de Sociedade de Advogados da
OAB/CE tem procurado esclarecer as dúvidas pertinentes a esta
nova realidade, implementando, ainda, uma nova rotina de análise dos pedidos de constituição de novas sociedades, de modo a
conferir uma maior celeridade aos registros.
Estamos agora lançando este guia, no intuito de facilitar para a
classe o acesso direto às principais informações, pertinentes aos
benefícios da constituição de uma pessoa jurídica de advocacia,
compartilhando modelos de minutas, documentos necessários
para requerer a constituição, benefícios tributários, dentre outras
coisas.
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1.Introdução
A fim de aglutinar as principais referências legislativas e institucionais inerentes às Sociedades de Advogados, a CSA/CE apresenta, neste guia, um pequeno código, verdadeiro compêndio
da legislação em vigor, para rápida consulta pelos advogados, de
forma a reunir a legislação básica de uso cotidiano, no tocante
às questões societárias e auxiliar à elaboração dos instrumentos
jurídicos societários mais comuns, desde seu pedido de abertura
junto ao protocolo físico na sede local, quanto às disposições alusivas às alterações.
Acompanhando o site da OAB/CE e do Conselho Federal da
OAB, os advogados podem consultar, ainda, a seguinte legislação: Resoluções e os principais Provimentos do CFOAB sobre
sociedade de advogados, minutas e pareceres da Comissão de
Sociedade de Advogados, notícias e informações da classe advocatícia sobre a temática aqui proposta.

Todo este instrumento de coordenação auxiliará a boa prática
cotidiana da atuação profissional das bancas de sociedades plúrimas e unipessoais de advogados, de modo a melhor auxiliar
no foco de evitar a atuação irregular ou mesmo fora dos ditames
legais, colaborando de modo exponencial no sucesso da atividade advocatícia, que passa a conter maior controle sobre seus
encargos, compromissos e responsabilidades, como sinônimo de
efetivação e consolides do exercício laboral dos advogados, prestigiando desde grandes bancas quanto escritórios de menor porte
ou mesmo, de início de carreira.
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2. Estatuto da Advocacia e os
Implementos Consagrados na Nova
Legislação
A Lei Nº 8.906, de 04 de julho de 1994, publicada no Diário
Oficial da União em 05 de julho de 1994, dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
destacando um capítulo exclusivamente para tratar da Sociedade
de Advogados (Capítulo IV).

Com o avento da Lei Nº 13.247, de 12 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 13 de janeiro de 2016, o
capítulo mencionado recebeu alteração, passando a comportar a
figura da sociedade unipessoal de advocacia, seguindo os mesmo
preceitos da Sociedade Simples e resguardando a possibilidade
de concentração por um advogado das quotas de uma sociedade
de advogados, não mais tornando obrigatório o preenchimento
de lacuna deixada pela saída de um dos sócios componentes da
sociedade de advogados, sob pena de encerramento das atividades societárias.
A nova legislação teve por objetivo a criação da sociedade unipessoal de advocacia, com o intuito de regularizar e formalizar a
atividade de advogados que atuam de forma autônoma, passando
a gozar de benefícios destinados exclusivamente a pessoas jurídicas, destacando, principalmente, a redução da carga tributária
suportada pelo profissional e a desburocratização do sistema de
tributação.
12
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3. Benefícios Tributários
Sem dúvida, como visto, diversos são os fatores que agregam valor à constituição de pessoa jurídica para serviços de advocacia,
seja através da sociedade plúrima, seja por meio de sociedade
individual ou unipessoal.
Dentre esses, talvez um dos primordiais, ao lado do eficaz atendimento ao cliente e da profissionalização da gestão, está a possibilidade de diminuição da carga tributária e, por consequência, o
aumento dos valores distribuídos como lucro aos sócios.
Visando a facilitar o entendimento sobre os ganhos com a redução da carga tributária, ao se prestar serviços sob o manto da
pessoa jurídica da sociedade de advocacia, passa-se a fazer as seguintes simulações, considerando-se como base o valor contratado pelo serviço de R$10.000,00 (dez mil reais):
3.1 PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA
(ADVOGADO AUTÔNOMO)

Tomando por base a prestação de um serviços na capital, se o
contratante for pessoa física, ocorrerá na fonte o desconto de
5% de ISS – Imposto sobre Serviços, tributo municipal (Lei
Complementar 159/2013)1, o que resultaria em um valor de R$
500,00. Se o contratante for pessoa jurídica, ocorrerá na fonte
o desconto de 5% de ISS – Imposto sobre Serviços (Lei Com1 Observar a legislação do município onde o serviço está sendo prestado, uma vez
que o ISS se trata de tributo municipal.
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plementar 159/2013), formando um montante de R$ 500,00, e
a empresa tomadora do serviço efetuará a retenção do INSS à
razão de 11%.
Salienta-se, contudo, que o percentual devido, à título de ISS, irá
variar de acordo com o município onde será prestado o serviço,
devendo o advogado ficar atento à legislação municipal.

Não sendo só, a pessoa jurídica contratante deverá, ainda, recolher mais 20% (R$ 2.000,00) ao INSS, o que desestimula a
contratação de pessoa física por parte das empresas.
Há de se mencionar, outrossim, que ao final de cada ano, se o
advogado recebeu rendimentos tributáveis no ano anterior (ex:
2015) acima de R$ 28.123,91 (limite de isenção), por exemplo,
ainda haverá o pagamento de imposto de renda (IR), que poderá
chegar a 27,5%.

No total, assim, o advogado autônomo sofreria de descontos ou
deduções da receita de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a seguinte
tributação: de 5% (ISS) + 11% (INSS) + 27,5% (IR), totalizando
= 43,5%, em termos absolutos, além do contratante ter que pagar
mais os 20% referentes ao INSS.
OBS: A alíquota é, na verdade, de 20%, mas existe a possibilidade de dedução, da contribuição do autônomo, de 45% do valor
recolhido pela empresa, limitados a 9% do salário de contribuição, o que, na prática, resulta na retenção de 11%. Deve ser observado o valor máximo do salário de contribuição.

3.2 PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA –
SOCIEDADE DE ADVOCACIA NÃO OPTANTE PELO
SIMPLES

Com a constituição de pessoa jurídica de advocacia, sem aderir
ao simples, seja ela plúrima ou individual, o advogado já passa
a dispor de uma carga tributária mais competitiva no mercado,
16

uma vez que passa a pagar a seguinte tributação federal: PIS
(0,65%); COFINS (3%); CSLL (2,88%); IRPJ (4,80%).
Veja-se no exemplo abaixo, onde houve a prestação de serviços
valorada em R$10.000,00:
Valor do Serviço
(R$)
10.000,00

Tributos

Alíquotas (%)

PIS

0,65

CSLL

2,88

COFINS
IRPJ

Valor do Tributo
(R$)
65,00

3

300,00

4,80

480,00

288,00
1.133,00

Quanto ao ISS, na sociedade de advogados, conforme Decreto n.
406/1968, poderá ser adotada a tributação calculada com base
em valor fixo por profissional habilitado (art. 9º, parágrafo primeiro e terceiro), ou em percentual sobre o valor da nota fiscal,
da mesma forma que ocorre com os advogados autônomos, o que
no caso do Município de Fortaleza, representa a proporção de
5%.
Frisa-se que o recolhimento com base no valor fixo por profissional habilitado, normalmente, é significativamente mais econômico para a pessoa jurídica, sendo aconselhável a devida verificação.

Ressalta-se, mais uma vez, que os valores a serem pagos pelos
profissionais integrantes de sociedade de advogados devem ser
analisados na legislação do Município onde ocorre a prestação
de serviços, podendo haver variações, conforme as localidades.
Portanto, há grande economia tributária quando os serviços são
prestados por sociedade de advogados, mesmo que esta não tenha optado pelo regime do SIMPLES, visto que, se comparada
à situação do advogado autônomo, seria reduzida a carga tributária de 5% (ISS) + 11% (INSS) + 27,5% (IR), totalizando = 43,5%,
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em termos absolutos; para 11,33% (já com todos os tributos federais – PIS, COFINS, CSLL, IRPJ) + ISS (que poderia ser de
5% sobre o valor da nota fiscal ou recolhido em valor fixo por
profissional habilitado).
Frisa-se, ainda, que os lucros obtidos, poderão ser distribuídos
para a pessoa física do(s) titulares, sem incidência de imposto de
renda pessoa física (dispensada, portanto, a retenção na fonte),
ao titular, sócio ou acionista da pessoa jurídica, o valor correspondente ao lucro presumido, diminuído de todos os impostos
e contribuições (inclusive adicional do IR, CSLL, Cofins, PIS/
Pasep) a que estiver sujeita a pessoa jurídica (Lei n º 9.249, de
1995, art. 10; ADN Cosit nº 4, de 1996; e IN SRF n º 11, de
1996, art. 51).
3.3. PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
– SOCIEDADE DE ADVOCACIA OPTANTE PELO
SIMPLES.
A Lei Complementar 147/2014, incluiu no texto original da Lei
Complementar 123/2006, a possibilidade dos prestadores de
serviços de natureza intelectual aderirem ao regime de tributação do Simples Nacional, ao revogar o seu inciso IX, do art. 17.
A partir de então, as sociedades de advocacia plúrimas (até então as únicas existentes) tiveram a oportunidade de aderirem ao
SIMPLES NACIONAL, beneficiando-se de uma carga tributária que inicia com uma faixa de 4,5% (já inclusos todos os
tributos Federais, além do ISS), para aqueles que faturem até
R$180.000,00 em 12 meses.
Importa destacar que todas as sociedades novas (assim consideradas aquelas que foram criadas em até 180 dias)2 possuem o
prazo de 30 dias, a contar da sua inscrição municipal, para requererem a sua adesão ao SIMPLES.
Percebam, que para todos estes advogados que se encontrem nes2 Art. 2º, IV, da Resolução CGSN n. 94/2011.
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sa faixa, a redução fora bastante significativa, uma vez que passaram de uma tributação de 11,33% + ISS (na forma demonstrada
no tópico anterior), para 4,5%, com ISS incluso.
Se comparada à situação do advogado autônomo, os benefícios
passam a ser astronômicos, pois que, por exemplo, para aquele
profissional que presta serviços na capital, a carga tributária seria
de 5% (ISS) + 11% (INSS) + 27,5% (IR), totalizando = 43,5%,
em termos absolutos.
Contudo, uma nova polêmica surgiu em 2016. Isso porque, a
Presidência da República sancionou a Lei n. 13.247/2016, em
janeiro do citado ano, alterando o Estatuto da Advocacia (Lei n.
8.906/94), de modo a permitir a criação da sociedade unipessoal
de advocacia.
Embora o entendimento do mundo jurídico, de uma forma geral,
fosse unânime, acerca da possibilidade de adesão da sociedade
unipessoal ao SIMPLES, a receita federal lançou um comunicado no seu site, informando a impossibilidade da supracitada
adesão.
A Ordem, por sua vez, ingressou judicialmente, perante a Justiça
Federal de Brasília/DF, tendo obtido um provimento liminar,
no processo n. 0014844-13.2016.4.01.3400, determinando, em
suma, à Receita Federal que passe a aceitar os pedidos de adesão
ao SIMPLES, efetuado pelas novas sociedades unipessoais de
advocacia; restitua o prazo de 30 dias a que faz menção o art. 6º,
parágrafo quinto, inciso I, da Resolução CSGN n. 94/2011, para
aquelas sociedades individuais constituídas até o dia 14.04.2016
(data da ciência da decisão pela Receita Federal); além de estabelecer multa diária por descumprimento.
Destarte, enquanto estiver vigente o provimento judicial supracitado, aplica-se às sociedades individuais novas a mesma regra
estabelecida acima (o prazo de 30 dias, a contar da sua inscrição
municipal, para requererem a sua adesão ao SIMPLES).
Veja a seguir a tabela IV da Lei Complementar 123 – SIMPLES PARA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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Receita Bruta em
12 meses (em R$)

Alíquota

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/
Pasep

ISS

Até 180.000,00

4,50%

0,00%

1,22%

1,28%

0,00%

2,00%

De 180.000,01 a
360.000,00

6,54%

0,00%

1,84%

1,91%

0,00%

2,79%

De 360.000,01 a
540.000,00

7,70%

0,16%

1,85%

1,95%

0,24%

3,50%

De 540.000,01 a
720.000,00

8,49%

0,52%

1,87%

1,99%

0,27%

3,84%

De 720.000,01 a
900.000,00

8,97%

0,89%

1,89%

2,03%

0,29%

3,87%

De 900.000,01 a
1.080.000,00

9,78%

1,25%

1,91%

2,07%

0,32%

4,23%

De 1.080.000,01
a 1.260.000,00

10,26%

1,62%

1,93%

2,11%

0,34%

4,26%

De 1.260.000,01
a 1.440.000,00

10,76%

2,00%

1,95%

2,15%

0,35%

4,31%

De 1.440.000,01
a 1.620.000,00

11,51%

2,37%

1,97%

2,19%

0,37%

4,61%

De 1.620.000,01
a 1.800.000,00

12,00%

2,74%

2,00%

2,23%

0,38%

4,65%

De 1.800.000,01
a 1.980.000,00

12,80%

3,12%

2,01%

2,27%

0,40%

5,00%

De 1.980.000,01
a 2.160.000,00

13,25%

3,49%

2,03%

2,31%

0,42%

5,00%

De 2.160.000,01
a 2.340.000,00

13,70%

3,86%

2,05%

2,35%

0,44%

5,00%

De 2.340.000,01
a 2.520.000,00

14,15%

4,23%

2,07%

2,39%

0,46%

5,00%

De 2.520.000,01
a 2.700.000,00

14,60%

4,60%

2,10%

2,43%

0,47%

5,00%

De 2.700.000,01
a 2.880.000,00

15,05%

4,90%

2,19%

2,47%

0,49%

5,00%

De 2.880.000,01
a 3.060.000,00

15,50%

5,21%

2,27%

2,51%

0,51%

5,00%

De 3.060.000,01
a 3.240.000,00

15,95%

5,51%

2,36%

2,55%

0,53%

5,00%

De 3.240.000,01
a 3.420.000,00

16,40%

5,81%

2,45%

2,59%

0,55%

5,00%

De 3.420.000,01
a 3.600.000,00

16,85%

6,12%

2,53%

2,63%

0,57%

5,00%

4. Da Figura do Advogado
Associado às Sociedades
Advocatícias
No mês de dezembro do ano de 2015, o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil tornou, de modo definitivo, regulamentada a personalidade do advogado associado vinculado
às sociedades advocatícias, inferindo, por consequência, que o
advogado associado poderá figurar em mais de uma sociedade,
diferentemente do que era preconizado preteritamente e que inclusive era passível de infração disciplinar.

Os advogados associados são profissionais liberais autônomos
que não estão sujeitos aos regimes de horários e subordinação
que expendem as regulares bases preceituais de todo e qualquer
contrato de trabalho. Por sua vez, não participam dos lucros da
sociedade, muito menos dos prejuízos, uma vez que a alteridade da atividade continua a pertencer à banca que contrata seus
serviços como associado, mas participará dos honorários contratados por esta com os clientes, e/ou resultantes de sucumbência,
referentes às causas e interesses que lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente, na forma prevista no contrato de associação. Ressalva-se, contudo, os casos em que a própria conduta
do profissional associado eventualmente causar danos, seja à
firma que está contido e/ou aos patrocinados, no exercício de
suas funções, hipótese na qual aquele terá que responder pelos
prejuízos causados.
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A medida se fez necessária em razão da insegurança jurídica que
despontava às relações outrora, fazendo com que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, organizado em diversas reuniões e debates sobre o assunto, pusesse fim à discussão
instada, ouvindo os interessados, logicamente.
Destarte, das discussões, fora sancionado pelo Conselho Federal
da Ordem o Provimento de n° 169 de 18 de dezembro de 2015,
inferindo sobre as condições para a inclusão dos advogados associados, a fim de que integrem e regularmente estejam à disposição das sociedades que necessitem de seus serviços profissionais
intelectuais.
O prefalado provimento torna obrigatória a averbação do contrato de associação em seus registros de sociedade perante o Conselho Seccional a que esteja vinculado; o detalhamento da atividade profissional do advogado associado à banca, seus honorários e
critérios de sua definição.
O Provimento em epítome traz normas mais claras e objetivas,
dirimindo conjecturados conflitos que se originem dessas atividades profissionais intelectuais, minimizando as responsabilidades e obrigações decorrentes às partes.

5. Principais Normas Aplicáveis
ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB
Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, alterado pela Lei
13.247/2016 de 03 de janeiro de 2016.
CAPÍTULO IV
DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de
prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal
de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.
§ 1º A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia
adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus
atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base
territorial tiver sede.
§ 2º Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de
advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber.
§ 3º As procurações devem ser outorgadas individualmente aos
advogados e indicar a sociedade de que façam parte.
§ 4º Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de
advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia,
ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma
sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área
territorial do respectivo Conselho Seccional.
§ 5º O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da
sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se instalar, ficando
os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia,
obrigados à inscrição suplementar.
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§ 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não
podem representar em juízo clientes de interesses opostos.
§ 7º A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração
por um advogado das quotas de uma sociedade de advogados,
independentemente das razões que motivaram tal concentração.
Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas
as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de
fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam
como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa
não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.
§ 1º A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos,
um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de
sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo.
§ 2º O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível
com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro
da sociedade, não alterando sua constituição.
§ 3º É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas
jurídicas e nas juntas comerciais, de sociedade que inclua, entre outras
finalidades, a atividade de advocacia.
§ 4º A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser
obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou
parcial, com a expressão “Sociedade Individual de Advocacia”.
Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos
causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia,
sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.

REGULAMENTO GERAL DA OAB
CAPÍTULO VI
DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS

Art. 37 Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, a qual deve
ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB em cuja
base territorial tiver sede.
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§ 1º As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas
individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários
respectivos.
§ 2º As sociedades unipessoais e as pluripessoais de advocacia são
reguladas em Provimento do Conselho Federal.
Art. 38. O nome completo ou abreviado de, no mínimo, um advogado responsável pela sociedade consta obrigatoriamente da razão
social, podendo permanecer o nome de sócio falecido se, no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, essa possibilidade tiver
sido prevista.
Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados,
sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.
Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no
registro da sociedade de advogados.
Art. 40. Os advogados sócios e os associados respondem subsidiária e
ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos
privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar
em que possam incorrer.
Art. 41. As sociedades de advogados podem adotar qualquer forma
de administração social, permitida a existência de sócios gerentes,
com indicação dos poderes atribuídos.
Art. 42. Podem ser praticados pela sociedade de advogados, com uso
da razão social, os atos indispensáveis às suas finalidades, que não
sejam privativos de advogado.
Art. 43. O registro da sociedade de advogados observa os requisitos e
procedimentos previstos em Provimento do Conselho Federal.

PROVIMENTO 112/2006 –
Dispõe sobre as Sociedades de Advogados

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, V, da Lei n° 8.906,
de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, tendo em
vista o que foi decidido na Sessão Extraordinária do Conselho Pleno,
realizada no dia 10 de setembro de 2006, ao apreciar a Proposição n°
0024/2003/COP,
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RESOLVE:
Art. 1º As Sociedades de Advogados são constituídas e reguladas
segundo os arts. 15 a 17 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) - EAOAB, os arts. 37 a 43 do seu Regulamento Geral e as disposições deste Provimento.
Art. 2º O Contrato Social deve conter os elementos e atender aos
requisitos e diretrizes indicados a seguir:
I - a razão social, constituída pelo nome completo, ou patronímico,
dos sócios ou, pelo menos, de um deles, responsáveis pela administração, assim como a previsão de sua alteração ou manutenção, por
falecimento de sócio que lhe tenha dado o nome, observado, ainda, o
disposto no parágrafo único deste artigo;
II - o objeto social, que consistirá, exclusivamente, no exercício da
advocacia, podendo especificar o ramo do direito a que a sociedade
se dedicará;
III - o prazo de duração;
IV - o endereço em que irá atuar;
V - o valor do capital social, sua subscrição por todos os sócios, com
a especificação da participação de cada qual, e a forma de sua integralização;
VI - o critério de distribuição dos resultados e dos prejuízos verificados nos períodos que indicar;
VII - a forma de cálculo e o modo de pagamento dos haveres e de
eventuais honorários pendentes, devidos ao sócio falecido, assim
como ao que se retirar da sociedade ou que dela for excluído;
VIII - a possibilidade, ou não, de o sócio exercer a advocacia autonomamente e de auferir, ou não, os respectivos honorários como receita
pessoal;
IX - é permitido o uso do símbolo “&”, como conjuntivo dos nomes
de sócios que constarem da denominação social;
X - não são admitidas a registro, nem podem funcionar, Sociedades
de Advogados que revistam a forma de sociedade empresária ou cooperativa, ou qualquer outra modalidade de cunho mercantil;
XI - é imprescindível a adoção de cláusula com a previsão expressa de

26

que, além da sociedade, o sócio ou associado responderá subsidiária e
ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia. (NR. Provimento nº 147/2012)
XII - será admitida cláusula de mediação, conciliação e arbitragem,
inclusive com a indicação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB;
XIII - não se admitirá o registro e arquivamento de Contrato Social,
e de suas alterações, com cláusulas que suprimam o direito de voto
de qualquer dos sócios, podendo, entretanto, estabelecer quotas de
serviço ou quotas com direitos diferenciados, vedado o fracionamento
de quotas;
XIV - o mesmo advogado não poderá figurar como sócio ou como
advogado associado em mais de uma Sociedade de Advogados, com
sede ou filial na mesma base territorial dos respectivos Conselhos
Seccionais;
XV - é permitida a constituição de Sociedades de Advogados entre
cônjuges, qualquer que seja o regime de bens, desde que ambos sejam
advogados regularmente inscritos no Conselho Seccional da OAB
em que se deva promover o registro e arquivamento;
XVI - o Contrato Social pode determinar a apresentação de balanços
mensais, com a efetiva distribuição dos resultados aos sócios a cada
mês;
XVII - as alterações do Contrato Social podem ser decididas por
maioria do capital social, salvo se o Contrato Social determinar a
necessidade de quorum especial para deliberação;
XVIII - o Contrato Social pode prever a cessão total ou parcial de
quotas, desde que se opere por intermédio de alteração aprovada pela
maioria do capital social.
§1º Da razão social não poderá constar sigla ou expressão de fantasia ou
das características mercantis, devendo vir acompanhada de expressão
que indique tratar-se de Sociedade de Advogados, vedada a referência
a «Sociedade Civil» ou «S.C.»; (NR. Provimento nº 147/2012)
§ 2º As obrigações não oriundas de danos causados aos clientes, por
ação ou omissão, no exercício da advocacia, devem receber tratamento
previsto no art. 1.023 do Código Civil. (NR. Provimento nº 147/2012)
Art. 3º Somente os sócios respondem pela direção social, não poden-
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do a responsabilidade profissional ser confiada a pessoas estranhas ao
corpo social.
§ 1º O sócio administrador pode ser substituído no exercício de suas
funções e os poderes a ele atribuídos podem ser revogados a qualquer
tempo, conforme dispuser o Contrato Social, desde que assim
decidido pela maioria do capital social.
§ 2º O sócio, ou sócios administradores, podem delegar funções
próprias da administração operacional a profissionais contratados
para esse fim.
Art. 4º A exclusão de sócio pode ser deliberada pela maioria do capital social, mediante alteração contratual, desde que observados os
termos e condições expressamente previstos no Contrato Social.
Parágrafo único. O pedido de registro e arquivamento de alteração
contratual, envolvendo a exclusão de sócio, deve estar instruído com
a prova de comunicação feita pessoalmente ao interessado, ou, na sua
impossibilidade, por declaração certificada por oficial de registro de
títulos e documentos.
Art. 5º Nos casos em que houver redução do número de sócios à unipessoalidade, a pluralidade de sócios deverá ser reconstituída em até
180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução da sociedade.
Art. 6º As Sociedades de Advogados, no exercício de suas atividades,
somente podem praticar os atos indispensáveis às suas finalidades,
assim compreendidos, dentre outros, os de sua administração regular,
a celebração de contratos em geral para representação, consultoria,
assessoria e defesa de clientes por intermédio de advogados de seus
quadros.
Parágrafo único. Os atos privativos de advogado devem ser exercidos
pelos sócios ou por advogados vinculados à sociedade, como associados ou como empregados, mesmo que os resultados revertam para o
patrimônio social.
Art. 7º O registro de constituição das Sociedades de Advogados e o
arquivamento de suas alterações contratuais devem ser feitos perante
o Conselho Seccional da OAB em que forem inscritos seus membros,
mediante prévia deliberação do próprio Conselho ou de órgão a que
delegar tais atribuições, na forma do respectivo Regimento Interno,
devendo o Conselho Seccional, na forma do disposto no Provimento
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nº 98/2002, evitar o registro de sociedades com razões sociais semelhantes ou idênticas ou provocar a correção dos que tiverem sido
efetuados em duplicidade, observado o critério da precedência.
§ 1º O Contrato Social que previr a criação de filial, bem assim o
instrumento de alteração contratual para essa finalidade, devem ser
registrados também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial, ficando os sócios obrigados a inscrição
suplementar (§ 5º do art. 15 da Lei nº 8.906/94). (NR. Provimento
126/2008)
§ 2º O número do registro da Sociedade de Advogados deve ser
indicado em todos os contratos que esta celebrar.
Art. 8º Serão averbados à margem do registro da sociedade e, a juízo
de cada Conselho Seccional, em livro próprio ou ficha de controle
mantidos para tal fim:
I - o falecimento do sócio;
II - a declaração unilateral de retirada feita por sócios que nela não
queiram mais continuar;
III - os ajustes de sua associação com advogados, sem vínculo de emprego, para atuação profissional e participação nos resultados;
IV - os ajustes de associação ou de colaboração com outras Sociedades
de Advogados;
V - o requerimento de registro e autenticação de livros e documentos
da sociedade;
VI - a abertura de filial em outra Unidade da Federação;
VII - os demais atos que a sociedade julgar convenientes ou que possam envolver interesses de terceiros.
§ 1º As averbações de que tratam os incisos I e II deste artigo não
afetam os direitos de apuração de haveres dos herdeiros do falecido
ou do sócio retirante.
§ 2º Os Contratos de Associação com advogados sem vínculo
empregatício devem ser apresentados para averbação em 3 (três)
vias, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho
Seccional, observado o seguinte:
I - uma via ficará arquivada no Conselho Seccional e as outras duas
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serão devolvidas para as partes, com a anotação da averbação realizada;
II - para cada advogado associado deverá ser apresentado um contrato
em separado, contendo todas as cláusulas que irão reger as relações e
condições da associação estabelecida pelas partes.
§ 3º As associações entre Sociedades de Advogados não podem
conduzir a que uma passe a ser sócia de outra, cumprindo-lhes
respeitar a regra de que somente advogados, pessoas naturais, podem
constituir Sociedade de Advogados.
Art. 9º Os documentos e livros contábeis que venham a ser adotados pela Sociedade de Advogados, para conferir, em face de terceiros,
eficácia ao respectivo conteúdo ou aos lançamentos neles realizados,
podem ser registrados e autenticados no Conselho Seccional competente.
Parágrafo único. Os Conselhos Seccionais devem manter o controle
dos registros de que trata este artigo mediante numeração sucessiva, conjugada ao número do registro de constituição da sociedade,
anotando-os nos respectivos requerimentos de registro, averbados na
forma do art. 8º, caput, inciso V.
Art. 10. O setor de registro das Sociedades de Advogados de cada
Conselho Seccional da OAB deve manter um sistema de anotação de
todos os atos relativos às Sociedades de Advogados que lhe incumba
registrar, arquivar ou averbar, controlado por meio de livros, fichas ou
outras modalidades análogas, que lhe permitam assegurar a veracidade dos lançamentos que efetuar, bem como a eficiência na prestação
de informações e sua publicidade.
§ 1º O cancelamento de qualquer registro, averbação ou arquivamento dos atos de que trata este artigo deve ocorrer em virtude de
decisão do Conselho Seccional ou do órgão respectivo a que sejam
cometidas as atribuições de registro, de ofício ou por provocação de
quem demonstre interesse.

Art. 11. Os pedidos de registro de qualquer ato societário relacionado
a este Provimento serão instruídos com as certidões de quitação das
obrigações legais junto à OAB, ficando dispensados de comprovação
da quitação de tributos e contribuições sociais federais. (NR. Provimento nº 159/2013)
Parágrafo único. Ficam dispensados da comprovação de quitação
junto ao Fisco os pedidos de registro de encerramento de filiais, sucursais e outras dependências de Sociedade de Advogados e os pedidos de registro de extinção de Sociedade de Advogados que nunca
obtiveram sua inscrição junto à Secretaria da Receita Federal.
Art. 12. O Contrato de Associação firmado entre Sociedades de Advogados de Unidades da Federação diferentes tem a sua eficácia vinculada à respectiva averbação nos Conselhos Seccionais envolvidos,
com a apresentação, em cada um deles, de certidões de breve relato,
comprovando sua regularidade.
Art. 13. As Sociedades de Advogados constituídas na forma das regulamentações anteriores deverão adaptar-se às disposições deste Provimento até o dia 31 de julho de 2009. (NR. Provimento nº 125/2008)
Art. 14. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação,
revogado o Provimento nº 92/2000.
Brasília, 10 de setembro de 2006.
Roberto Antonio Busato
Presidente
Sergio Ferraz
Relator
(DJ 11.10.2006, p.819, S 1)

§ 2º O Conselho Seccional é obrigado a fornecer, a qualquer pessoa,
com presteza e independentemente de despacho ou autorização,
certidões contendo as informações que lhe forem solicitadas, com
a indicação dos nomes dos advogados que figurarem, por qualquer
modo, nesses livros ou fichas de registro.
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PROVIMENTO 170/2016 –
Dispõe sobre as Sociedades de Advogados

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
54, V, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, tendo em vista o disposto
na Lei n. 13.247, de 12 de janeiro de 2016, e considerando o decidido
nos autos da Proposição n. 49.0000.2016.000773-1/COP, resolve:
Art. 1º A sociedade unipessoal de advocacia é constituída e regulada
segundo os arts. 15 a 17 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil - EAOAB, os arts. 37 a 43 do seu Regulamento
Geral e as disposições deste Provimento.
Art. 2º O ato constitutivo da sociedade unipessoal de advocacia deve
conter os elementos e atender aos requisitos e diretrizes indicados a
seguir:

I - a razão social, obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular,
completo ou parcial, com a expressão “Sociedade Individual de Advocacia”, vedada a utilização de sigla ou expressão de fantasia;

II - o objeto social, que consistirá, exclusivamente, na prestação de serviços de advocacia, podendo especificar o ramo do Direito a que se
dedicará;

III - o prazo de duração, sendo que suas atividades terão início a partir
da data de registro do ato constitutivo;
IV - o endereço em que irá atuar;

V - o valor do capital social e a forma de sua integralização;

VI - não são admitidas a registro, nem podem funcionar, sociedades
unipessoais de advocacia que apresentem forma ou características de
sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, ou que incluam como titular pessoa não inscrita como advogado ou sujeita à proibição total de advogar;

VII - é imprescindível declarar expressamente que, além da sociedade,
o titular responderá subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados
aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer;
VIII - não se admitirá o registro e o arquivamento de ato constituti-
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vo ou de suas alterações com cláusulas que estabeleçam a admissão de
qualquer outro sócio, ainda que de serviço;

IX - o mesmo advogado não poderá integrar mais de uma sociedade
de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma
sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área
territorial do respectivo Conselho Seccional;
X - o ato constitutivo pode determinar a apresentação de balanços
mensais, com a efetiva distribuição dos resultados ao titular a cada mês.
Art. 3º Compete ao titular da sociedade unipessoal de advocacia:

I - responder pelos atos da sociedade, não podendo esta responsabilidade profissional ser confiada a outra pessoa, ainda que se trate de
advogado associado ou empregado;

II - responder pelos atos de gestão, podendo, no entanto, delegar a execução de funções próprias da administração operacional a profissionais contratados para esse fim.
Art. 4º A sociedade extinguir-se-á pelo falecimento de seu titular, pela
sua exclusão dos quadros da OAB ou diante da sua incompatibilidade
definitiva.
Parágrafo único. Quando ocorrer a incompatibilidade temporária ou o
impedimento do titular, inclusive por motivo de suspensão do exercício
profissional, tal fato deve ser objeto de averbação no registro perante a
OAB.

Art. 5º As sociedades unipessoais de advocacia, no exercício de suas
atividades, somente podem praticar os atos indispensáveis às suas finalidades, assim compreendidos, dentre outros, os de sua administração
regular, a celebração de contratos em geral para representação, consultoria, assessoria e defesa de clientes por intermédio do titular ou de
advogados empregados ou associados.

Parágrafo único. Os atos privativos de advogado devem ser exercidos
pelo titular, ou por advogados vinculados à sociedade, como associados
ou como empregados, mesmo que os resultados revertam para o patrimônio social.
Art. 6º O registro do ato constitutivo das sociedades unipessoais de
advocacia e o arquivamento de suas alterações devem ser feitos perante o Conselho Seccional da OAB em que for inscrito seu integrante,
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mediante prévia deliberação do próprio Conselho ou de órgão a que
delegar tais atribuições, na forma do respectivo Regimento Interno,
devendo o Conselho Seccional, na forma do disposto no art. 24-A do
Regulamento Geral, evitar o registro de sociedades com denominações
sociais semelhantes ou idênticas ou provocar a correção dos que tiverem
sido efetuados em duplicidade, observado o critério da precedência.
§ 1º O ato constitutivo que preveja a criação de filial, bem assim o
instrumento de alteração contratual para essa finalidade, deve ser
registrado também no Conselho Seccional da OAB em cujo território
deva funcionar a filial, ficando o titular obrigado a inscrição suplementar
(§ 5º do art. 15 da Lei n. 8.906/94).
§ 2º O número do registro das sociedades unipessoais de advocacia
deve ser indicado em todos os contratos que esta celebrar.

Art. 7º Serão averbados à margem do registro da sociedade e, a juízo de
cada Conselho Seccional, em livro próprio ou ficha de controle mantidos para tal fim:

I - os ajustes de sua associação com advogados, sem vínculo de emprego, para atuação profissional e participação nos resultados, no forma
do art. 39 do Regulamento Geral e do Provimento n. 169/2015 do
Conselho Federal;
II - os ajustes de associação ou de colaboração com outras sociedades
unipessoais de advocacia ou sociedades de advogados;
III - o requerimento de registro e autenticação de livros e documentos
da sociedade;
IV - a abertura de filial em outra unidade da Federação;

V - os demais atos que a sociedade julgar convenientes ou que possam
envolver interesses de terceiros.

§ 1º Os contratos de associação com advogados sem vínculo
empregatício devem ser apresentados para averbação em 03 (três)
vias, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de
Sociedades de Advogados, observado o seguinte:
I - 01(uma) via ficará arquivada no Conselho Seccional e as outras 02
(duas) serão devolvidas para as partes, com a anotação da averbação
realizada;
II - para cada advogado associado deverá ser apresentado um contrato
em separado, contendo todas as cláusulas que irão reger as relações e
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condições da associação estabelecida pelas partes.

§ 2º As associações entre sociedades unipessoais de advocacia ou entre
estas e sociedades de advogados não podem conduzir a que uma passe
a ser sócia de outra, cumprindo-lhes respeitar a regra de que somente
advogados, pessoas naturais, podem constituir sociedades unipessoais
de advocacia ou sociedade de advogados.
§ 3º O contrato de associação firmado entre sociedades unipessoais
de advocacia ou entre estas e sociedades de advogados de unidades da
Federação diferentes tem a sua eficácia vinculada à respectiva averbação
nos Conselhos Seccionais envolvidos, com a apresentação, em cada um
deles, de certidões de breve relato, comprovando sua regularidade.

Art. 8º Os documentos e livros contábeis que venham a ser adotados
pelas sociedades unipessoais de advocacia, para conferir, em face de
terceiros, eficácia ao respectivo conteúdo ou aos lançamentos neles realizados, podem ser registrados e autenticados no Conselho Seccional
competente.

Art. 9º O setor de registro das espécies de sociedades de advogados de
cada Conselho Seccional da OAB deve manter um sistema de anotação
de todos os atos relativos às sociedades unipessoais de advocacia que lhe
incumba registrar, arquivar ou averbar, controlado por meio de livros,
fichas ou outras modalidades análogas, que lhe permitam assegurar a
veracidade dos lançamentos que efetuar, bem como a eficiência na prestação de informações e sua publicidade.
§ 1º O cancelamento de qualquer registro, averbação ou arquivamento
dos atos de que trata este Provimento deve ocorrer em virtude de decisão
do Conselho Seccional ou do órgão respectivo a que sejam delegadas as
atribuições de registro, de ofício ou por provocação de quem demonstre
interesse.

§ 2º O Conselho Seccional é obrigado a fornecer, a qualquer pessoa,
com presteza e independentemente de despacho ou autorização,
certidões contendo as informações que lhe forem solicitadas, com a
indicação do nome do advogado que figurar, por qualquer modo, nesses
livros ou fichas de registro.
Art. 10. Os pedidos de registro de qualquer ato relacionado a este Provimento serão instruídos com as certidões de quitação das obrigações
legais junto à OAB, ficando dispensados de comprovação da quitação
de tributos e contribuições sociais federais.
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Parágrafo único. Ficam dispensados da comprovação de quitação junto
ao Fisco os pedidos de registro de encerramento de filiais, sucursais e
outras dependências e os pedidos de registro de extinção de sociedades
unipessoais de advocacia que nunca obtiveram sua inscrição junto à Secretaria da Receita Federal.
Art. 11. A sociedade de advogados poderá ser convertida em sociedade
unipessoal de advocacia, bem como esta ser transformada em sociedade
de advogados.
Art. 12. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PROVIMENTO 169/2015 -

Dispõe sobre as relações societárias entre sócios patrimoniais
e de serviços, e o advogado associado previsto no art. 39 do
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil.

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 54, V, da Lei n° 8.906, de 04 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando o decidido nos autos da Proposição n.
49.0000.2015.004722-6/COP, resolve:
Art. 1° Os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados
do Brasil poderão reunir-se para colaboração profissional recíproca, a
fim de somar conhecimentos técnicos, em sociedade de prestação de
serviços de advocacia, sendo esta uma espécie societária sui generis no
contexto da sociedade civil.
Art. 2° A sociedade de advogados será constituída por sócios patrimoniais ou por sócios patrimoniais e sócios de serviço, os quais não poderão pertencer a mais de uma sociedade na mesma base territorial de
cada Conselho Seccional, independentemente da quantidade de quotas
que possua cada sócio no contrato social.

§1° A integralização das quotas patrimoniais será realizada em moeda
corrente e/ou bens.
§2° A sociedade de advogados poderá estabelecer quotas de serviço.

§3° O sócio de capital não poderá possuir quotas de serviços
concomitantemente.
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Art. 3° Os sócios patrimoniais e de serviço terão os mesmos direitos e
obrigações, exceto no que toca à contribuição pecuniária para a constituição do capital social, que é exclusiva dos sócios patrimoniais, bem
como sua contrapartida, que é o direito a receber os respectivos haveres
no momento do desligamento da sociedade, e naquilo que de outra
forma esteja expresso no contrato social e/ou instrumento próprio.
Parágrafo único. É assegurado a todos os sócios o direito de voto.

Art. 4° Os sócios patrimoniais e de serviço farão jus à participação nos
lucros da sociedade, na forma prevista nos respectivos contratos sociais
ou em instrumentos específicos que a disciplinem.

Art. 5° O advogado associado, na forma do art. 39 do Regulamento
Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, poderá participar de uma
ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro
vínculo, inclusive empregatício, firmando para tanto contrato de associação que deverá ser averbado no Registro de Sociedades de Advogados perante o respectivo Conselho Seccional.
§1° Havendo associação do advogado a mais de uma sociedade de
advogados, o associado deverá comunicar prévia e formalmente às
sociedades contratantes os demais vínculos.

§2° Surgindo conflito de interesses entre o advogado associado e as
sociedades de advogados com as quais mantenha contrato associativo,
o associado deverá observar os dispositivos que rezam sobre conflito de
interesses no Código de Ética e Disciplina da OAB.

Art. 6° Por meio do contrato de associação, de natureza civil, o advogado associado e a sociedade de advogados coordenarão entre si o desempenho das funções profissionais e estipularão livremente os critérios
para a partilha dos resultados da atividade advocatícia contratada.

Art. 7° O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de
advogados, não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade,
mas participará dos honorários contratados por esta com os clientes,
e/ou resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que
lhe forem confiados, conjunta ou isoladamente, na forma prevista no
contrato de associação.

Parágrafo único. O contrato de associação estabelecerá livremente a
forma de pagamento, que poderá basear-se em critério de proporcionalidade ou consistir em adiantamentos parciais, ou, ainda, honorários
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fixados por estimativa, para acerto final, ou por outra forma que as
partes ajustarem.

Art. 8° A atuação profissional do advogado associado não estará restrita a clientes da sociedade com a qual mantenha vínculo associativo,
podendo ele ter sua própria clientela, desde que não haja conflito de
interesses com os clientes das sociedades de advogados com as quais
mantenha contrato de associação.

Art. 9° Não será admitida a averbação do contrato de associação que
contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de
emprego.

Art. 10. Além da responsabilidade decorrente de suas relações com os
clientes, prevista no art. 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, os sócios patrimoniais e de serviço, bem como os
associados, responderão pelos danos causados à sociedade e aos seus
sócios.

Art. 11. Nos contratos, que deverão ser averbados, admitir-se-á cláusula de mediação, conciliação ou arbitragem, para dirimir eventuais
conflitos de interesses entre os advogados associados e a sociedade de
advogados, facultada a indicação do órgão competente do Conselho
Seccional da OAB.
Art. 12. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação, revogado o inciso XIV do art. 2° do Provimento n. 112/ 2006-CFOAB,
bem como as demais disposições em contrário, devendo as sociedades
de advogados adequar-se às suas disposições no prazo de seis meses, a
contar da sua publicação.
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO
Presidente do Conselho
JOSÉ DANILO CORREIA MOTA
Relator
(DOU, S.1, 14.12.2015, p. 148)
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6. Procedimentos e Orientações
para o Requerimento
No intuito de facilitar a prática dos mais rotineiros atos societários pelos advogados, a Comissão de Sociedade de Advogados
disponibiliza no site da OAB/CE, alguns modelos que podem
guiar a confecção de atos constitutivos de sociedades, distratos,
requerimentos e orientações acerca da documentação que deve
ser apresentada à seccional por ocasião da realização de cada registro societário, além dispor como auxílio, sua diretoria para
extrair dúvidas mediante contato telefônico e e-mails para melhor suporte aos interessados, bem como, a exposição de artigos
e notas sempre disponíveis no portal da ordem cearense.
Destaca-se, por oportuno, que os referidos modelos servem, apenas, como norte, e são disponibilizados como simples referência,
devendo os advogados, de acordo com a sua conveniência e respeitados os regramentos legais, regimentais e provimentos específicos, modificar ou alterar as cláusulas e demais disposições
para adequá-las ao caso concreto e às suas necessidades.

Por fim, registre-se que a Comissão de Sociedade de Advogados e/
ou a OAB/CE não se responsabilizam pelo teor dos instrumentos
que lhe são levados a registro, ainda que elaborados a partir das
minuta oferecidas a título de referência, todavia, cada instrumento
será avaliado pelo relator e membro da citada comissão, após
a distribuição do processo, de modo que os processos sobre a
temática Sociedade de Advogados, inicialmente, devem ser
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apresentados fisicamente em três vias, devidamente assinadas e
rubricadas todas as páginas, com as firmas reconhecidas por cada
membro titular da sociedade, mediante duas testemunhas que
também assinam. Ressalvamos que este é único procedimento
que não pode ser apresentado de forma eletrônica, em razão
da segurança dos documentos apresentados e seus consectários
assentos ao arquivo da OAB/CE.
Link para download dos modelos de minuta:
http://oabce.org.br/comunicacao/arquivos-para-download/

7. Documentação Necessária para
a Formalização do Pedido
1.1. Modelo de requerimento para registro (minuta disponível no
site da Seccional) dirigido à Presidência da OAB/CE;
1.2. Documentação: contrato de constituição de Sociedade de
Advogados em 3 (três) vias com firmas reconhecidas e acompanhadas de 2 (duas) testemunhas;

1.3. Documentação: alteração contratual de Sociedade de Advogados em 3 (três) vias com firmas reconhecidas e acompanhadas
de 2 (duas) testemunhas;
1.4. Documentação: distrato de Sociedade de Advogados em 3
(três) vias com firmas reconhecidas e acompanhadas de 2 (duas)
testemunhas;
1.5. Documentação: contrato de associação com Sociedade de
Advogados em 3 (três) vias com firmas reconhecidas e acompanhadas de 2 (duas) testemunhas;

1.6. Cópia dos documentos da identificação da OAB/CE de
cada interessado;
1.7. Certidão negativa de débitos junto à tesouraria da OAB/CE,
disponível no próprio site da Seccional.
1.8. Para distrato e encerramento de sociedade de advogados,
faz-se necessária a juntada da certidão negativa de débitos Federais.
40
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Observações:

Todos os sócios devem estar em dia com as anuidades da OAB/
CE no momento da solicitação;

As taxas alusivas ao processo de formação e alteração da sociedade de advogados somente se farão necessárias por ocasião do
protocolo do pedido;

Após a aprovação e recolhidas às taxas, a OAB/CE emitirá 01
(uma) via do contrato social devidamente registrado com a respectiva certidão. Munido desta documentação, os advogados
deverão direcionar solicitação específica junto a Receita Federal
para obter o CNPJ.

8. Valores Requeridos para
Registro dos Atos Constitutivos
e Aditivos das Sociedades de
Advocacia
Por ocasião do protocolo do pedido, obedecidos os procedimentos
necessários para a abertura e para a modificação dos Contratos
Sociais, o requerente do registro deverá efetuar o pagamento da
taxa de registro junto à Tesouraria da OAB/CE, sendo os seguintes valores adotados no exercício de 2017 (conforme Resolução
06/2016):
Registro de Ato
Constitutivo de
Sociedade

R$ 276,00 por cada sócio.
OBS: Para as Sociedades, constituídas exclusivamente por advogado(a)s com até 5(cinco) anos de inscrição na OAB-CE, será dado um desconto de 50%.

Registro de Distrato
ou Aditivo de
Sociedade

R$ 265,00
OBS: Para as Sociedades, constituídas exclusivamente por advogado(a)s com até 5(cinco) anos de inscrição na OAB-CE, será dado um desconto de 50%.

Registro de
Associação com
Sociedade de
Advogados

R$270,00
OBS: Para as Sociedades, constituídas exclusivamente por advogado(a)s com até 5(cinco) anos de inscrição na OAB-CE, será dado um desconto de 50%.

Registro de Aditivo
de Contrato de
Associação com
Sociedade de
Advogados
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R$268,00
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9. Modelo de Minutas
MODELO DE MINUTA
ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE SIMPLES
DE ADVOGADOS

Pelo presente instrumento particular de constituição de sociedade de
advogados comparecem as partes a seguir denominadas:
a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil (se casado, indicar o
regime de bens)], regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Estado do Ceará, sob o n° xxxxx, portador do CPF
nº xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº xxxxx, na cidade
de xxxxx, Estado do Ceará, CEP nº xxxxx, Telefone (xx) xxxxx; e
b) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil (se casado, indicar o
regime de bens)], regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Estado do Ceará, sob o n° xxxxx, portador do CPF
nº xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº xxxxx, na cidade
de xxxxx, Estado do Ceará, CEP nº xxxxx, Telefone (xx) xxxxx;
que, estando livremente ajustadas, resolvem nesta oportunidade e
na melhor forma de direito constituir uma sociedade de advogados,
doravante designada simplesmente “Sociedade”, que se regerá pelo
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), por seu Regulamento Geral, pelo Provimento nº 112/2006 do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e, ainda, pelos
seguintes termos e condições:

DA RAZÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade utilizará a razão social
“..........................”.
NOTA EXPLICATIVA: a) A razão social deverá conter o nome completo
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ou patronímico dos sócios, ou pelo menos de um deles, responsáveis pela administração (art. 2º, I, do Provimento n. 112/2006 do CFOAB), seguido
da expressão “Advogados”, “Advogados Associados”, “Sociedade de Advogados”, “Advocacia” ou similar; b) É terminantemente proibida a utilização
de siglas ou denominação de fantasia ou das características mercantis, assim
como a utilização da abreviatura “S/C.” ou qualquer referência a “Sociedade Civil” na razão social (art. 2º, parágrafo único, do Provimento n.
112/2006 do CFOAB); c) É permitdo o uso do símbolo “&”, como conjuntivo dos nomes de sócios que constarem da denominação social (art. 2º, IX,
do Provimento n. 112/2006 do CFOAB).
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de falecimento de sócio que tenha dado nome à sociedade, a razão social não sofrerá alteração.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO ÚNICO:
Em caso de falecimento do sócio que tenha dado nome à sociedade, os
demais sócios deverão celebrar alteração contratual, para modificar a
razão social, de modo a excluir o nome do sócio falecido.”.
NOTA EXPLICATIVA: O art. 2º, I, do Provimento n. 112/2006, o
CFOAB determina que haja previsão da alteração ou da manutenção da
razão social, na hipótese de falecimento do sócio que deu nome à sociedade.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sede na [inserir endereço completo], na cidade de ....................., Estado do Ceará, CEP nº
xxxxx [inserir CEP confirmado junto aos correios no site: www.
correios.com.br]
NOTA EXPLICATIVA: Pode ser inserido no texto da cláusula acima,
o endereço de e-mail, website e telefone da Sociedade de Advogados,
para fins de comunicação profissional e processual.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá abrir filiais em qualquer outra cidade do território nacional, na forma que vierem a deliberar os sócios, devendo nesta hipótese averbar o ato de constituição
da filial junto ao registro da sociedade e arquivá-lo também junto ao
Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios obrigados a
inscrição suplementar.

DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto exclusivo
a prestação de serviços de advocacia, sendo expressamente vedado o
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desenvolvimento de qualquer outra atividade estranha a esse objeto.
NOTA EXPLICATIVA: É terminantemente proibida a vinculação da
sociedade a qualquer outra atividade estranha à advocacia, principalmente
mercantil, conforme determina o art. 16 da Lei nº 8.906/94 (EAOAB),
assim como o art. 2º, II, do Provimento n. 112/2006 do CFOAB.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA: A presente Sociedade terá prazo de duração indeterminado, tendo iniciado em suas atividades na data do
deferimento do registro.
NOTA EXPLICATIVA: Pode ser prevista a duração da sociedade por
prazo determinado, conforme art. 2º, III, do Provimento n. 112/2006 do
CFOAB.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da sociedade, inteiramente
subscrito e integralizado nesta oportunidade pelos sócios, é de R$
............... (............), dividido em .......... (....) quotas, com valor nominal
de R$ ........ (....) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte
forma:
Sócios
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

TOTAL

Qde. Quotas

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Vlr. Unit.

xxxx

Vlr. Total

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

NOTA EXPLICATIVA: Se o capital social não tiver sido totalmente integralizado (ou seja, pago por cada um dos sócios), o contrato social deverá
estabelecer o termo final para a efetivação desse pagamento e indicar como
ele será realizado (por exemplo, em moeda corrente e/ou em bens), para fins
de atendimento do disposto no art. 2º, V, do Provimento n. 112/2006 do
CFOAB.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: Além da Sociedade, o sócio ou o associa-
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do responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos
clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo
da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.
NOTA EXPLICATIVA: Existe a possibilidade de previsão de responsabilidade solidária dos sócios, no lugar da responsabilidade subsidiária,
conforme art. 2º, XI, do Provimento n. 112/2006 o CFOAB.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os responsáveis por ato ou omissões
que causem prejuízos à Sociedade e/ou a terceiros, deverão cobrir as
perdas sofridas pelos demais sócios de forma integral.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As obrigações não oriundas de danos
causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia,
devem receber o tratamento previsto no Código Civil.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em
que forem titulares de quotas da sociedade.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO TERCEIRO: Se os bens da sociedade não cobrirem as dívidas, responderão os
sócios pelo saldo, de forma solidária.”

DA ADMINISTRAÇÃO

PARÁGRAFO QUARTO: Fica vedado a qualquer dos sócios,
administradores ou não, representar em juízo clientes de interesses
opostos.

DA REUNIÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA: As deliberações dos sócios serão tomadas
em reunião, obedecidas às regras dispostas nesta cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião será dispensada quando
todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As reuniões serão realizadas sempre
que necessário e deverão ser convocadas por Sócio Administrador ou
por sócios representando, no mínimo, 1/5 (um quinto) do capital social.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A convocação para a reunião dos sócios será feita por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA: Todos os sócios são considerados administradores, podendo praticar todos os atos de gestão em conjunto ou
isoladamente.

PARÁGRAFO QUARTO: As formalidades de convocação serão
dispensadas quando todos os sócios comparecerem ou declararem,
por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

• CLÁUSULA
ALTERNATIVA:
“CLÁUSULA SÉTIMA: A administração dos negócios sociais cabe(m) ao(s) sócio(s)
xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx, que usará (usarão) o título de “Sócio(s)-Administrador(es)”.

PARÁGRAFO QUINTO: As deliberações sociais serão sempre
adotadas por maioria do capital social, valendo cada quota 1 (um)
voto, inclusive para alterações do contrato social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É absolutamente vedado, sendo
nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para
fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive
prestação de avais, fianças e outros atos gratuitos, mesmo que em
benefício dos próprios sócios.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Será(ão) atribuído(s) “pro labore”
mensais ao(s) Sócio(s) Administradore(s), fixados conforme deliberado pelos sócios.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica vedado a qualquer dos sócios,
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administradores ou não, assim como aos advogados a este sociedade
associados, integrar, ou se associar a outra sociedade inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Ceará, enquanto esta estiver vigente.

NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser eleito quórum diverso para as deliberações sociais, assim como estabelecimento de critérios para solução de
eventual hipótese de empate nas deliberações sociais.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA NONA: Os sócios não poderão ceder e/ou transferir,
total ou parcialmente, suas quotas no capital social, ou seu direito
de preferência na subscrição de novas quotas, a terceiros estranhos à
Sociedade, sem o consentimento expresso de todos os demais sócios.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA NONA: Os sócios
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não poderão ceder e/ou transferir, total ou parcialmente, suas quotas
no capital social, ou seu direito de preferência na subscrição de novas
quotas, a terceiros estranhos à Sociedade, sem a aprovação dos sócios
representantes da maioria do capital social.”

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá
anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31
de dezembro de cada ano.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMA: Fica
estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término
do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes
disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos
resultados aos sócios a cada mês.”
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas de capital.
NOTA EXPLICATIVA: É possível prever a distribuição de lucros desproporcional às respectivas participações dos sócios no capital social, se os
sócios assim desejarem.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente às contribuições de cada um para o resultado, conforme for
deliberado pelos sócios.”
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os prejuízos porventura havidos serão transferidos aos exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e suportados pelos sócios proporcionalmente às suas respectivas
participações no capital social.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios não poderão advogar individualmente, sem que os honorários auferidos revertam em benefício
da Sociedade.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios poderão advogar individualmente, sem que os honorários
auferidos revertam em benefício da Sociedade, na hipótese de ações e
clientes particulares e estranhos à Sociedade, desde que haja expresso
conhecimento dos demais sócios.”
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DA RETIRADA DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O sócio que desejar se retirar da Sociedade deverá manifestar sua intenção, com 60 (sessenta)
dias de antecedência, por meio de carta protocolada ou notificação
extrajudicial ou judicial.
NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser adotada outra forma procedimental
para a retirada, conforme preferência dos interessados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A apuração dos haveres do sócio retirante deverá ser realizada com fundamento em balanço especial, com
data-base na data de recebimento pela Sociedade da comunicação de
retirada, e deverá considerar o valor atual dos ativos da Sociedade.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os haveres do sócio retirante deverão
ser pagos pela Sociedade em 12 (doze) prestações mensais, iguais e
consecutivas, acrescidas dos juros à taxa de 12% (doze por cento) ao
ano e correção monetária, de acordo com a variação do índice IGP
-M, incidentes a partir da data da comunicação da retirada.
NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser estabelecida outra forma de pagamento dos haveres dos sócios retirantes, sendo apenas necessária a existência
da expressa previsão, para fins de atendimento aos preceitos do art. 2º, VII,
do Provimento n. 112/2006 do CFOAB.

DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: A Sociedade não será dissolvida pela retirada ou morte de qualquer um dos sócios. Em caso
de redução do número de sócios à unipessoalidade, a pluralidade de
sócios deverá ser reconstituída em até 180 (cento e oitenta) dias, sob
pena de dissolução da sociedade.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: A Sociedade não será dissolvida pela retirada ou morte de
qualquer um dos sócios. Em caso de redução do número de sócios à unipessoalidade, o sócio remanescente deverá requerer à Seccional da OAB
a sua conversão em sociedade unipessoal de advocacia, fazendo as devidas adequações no presente contrato social.”
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de morte de um dos sócios, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) decidir(em) sobre a continuação da
Sociedade com o herdeiro ou herdeiros do sócio falecido, desde que
cumpram com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Apli-
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ca-se aos herdeiros do sócio falecido que não ingressarem na Sociedade as regras de apuração e pagamento de haveres de sócio retirante,
previstas na cláusula anterior.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: É facultada a exclusão de
quaisquer dos sócios, por maioria do capital social, nos termos do
art. 4º do Provimento nº 112/2006, do Conselho Federal da OAB
e desde que cumprida a exigência contida no parágrafo único deste
dispositivo.
PARÁGRAFO ÚNICO: A apuração e pagamento dos haveres do
sócio excluído deverá seguir o mesmo procedimento aplicável ao sócio
retirante.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: Os sócios [completar com o
nome dos sócios declarantes] declaram, sob as penas da lei, que não estão
sujeitos a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento
para o exercício da advocacia ou participação nesta sociedade. Declaram, ainda, que não participam de nenhuma outra sociedade de advogados inscrita nesta seccional e que não estão incursos em nenhuma
penalidade que os impeçam de participar desta Sociedade.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO ÚNICO:
Em vista do impedimento previsto no artigo ....., inciso ...... do Estatuto da OAB, decorrente do exercício da função de [informar o cargo exercido] e, enquanto perdurar essa situação, o(s) sócio(s) ............ não advogará(ão) e nem participará(ão) dos honorários recebidos pela Sociedade
por resultados de ações ou serviços que tenham relação direta ou indireta
com as funções de seu(s) cargo(s) ou do poder público a que serve(m).
Declara(m) também que não participa(m) de nenhuma outra sociedade
de advogados inscrita nesta seccional e que não está(ão) incurso(s) em
nenhuma penalidade que o(s) impeça(m) de participar desta Sociedade.

será resolvida por meio de [conciliação, mediação e arbitragem] a ser
solucionada pelo Tribunal de Ética da OAB/CE, renunciando os contratantes ao foro estatal.”
NOTA EXPLICATIVA: Pode-se optar por um ou mais meios alternativos de solução de conflitos, inclusive com a indicação do tribunal de Ética e
Disciplina da OAB (art. 2º, XII, do Provimento nº 112/2006 do CFOAB), sendo vedada, contudo, a indicação de um foro arbitral e um foro
estatal, de forma simultânea.
E, por estarem justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
[data e local]
[inserir nome completo do sócio]

[inserir nome completo do sócio]

Testemunhas:
1.

2.

[inserir nome completo da testemunha] [inserir nome completo da testemunha]
RG:

RG:

CPF:

CPF:

NOTA EXPLICATIVA: São obrigatórias as assinaturas e dados de
identificação das testemunhas.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Fica eleito o foro de [inserir
local]/CE para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.
• CLÁUSULA FACULTATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA: Toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato

52

53

MODELO DE MINUTA
ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE
UNIPESSOAL DE ADVOCACIA

Pelo presente instrumento particular, [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil (se casado, indicar o regime de bens)], regularmente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Ceará, sob o n° xxxxx, portador do CPF nº xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº xxxxx, na cidade de xxxxx, Estado do Ceará,
CEP nº xxxxx, Telefone (xx) xxxxx; resolve, por este instrumento e
na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de
Advocacia, doravante designada como “Sociedade”, a ser regida pela
Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia
e da OAB, por Provimento do Conselho Federal da OAB e pelas
cláusulas e condições a seguir.

DA RAZÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade utilizará a razão social
[“NOME DA SOCIEDADE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA”].
NOTA EXPLICATIVA: a) a razão social deve ser formada pelo nome do
titular, completo ou parcial, seguido da expressão ‘Sociedade Individual de
Advocacia’, conforme art. 16, §4º, da Lei n. 8.906/94 (EAOAB) c/c art.
2º, I, o Provimento n. 170/2016 do CFOAB; b) É terminantemente proibida a utilização de siglas ou denominação de fantasia ou das características mercantis, assim como a utilização da abreviatura “S/C.” ou qualquer
referência a “Sociedade Civil” na razão social (art. 2º, VI, do Provimento
n. 170/2016 do CFOAB).

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sede na [inserir endereço completo], na cidade de ....................., Estado do Ceará, CEP nº
xxxxx [inserir CEP confirmado junto aos correios no site: www.
correios.com.br]
NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser inserido no texto da cláusula acima,
o endereço de e-mail, website e telefone da Sociedade Unipessoal, para fins
de comunicação profissional e processual.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá abrir filiais em qual-
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quer outra cidade do território nacional, devendo nesta hipótese averbar o ato de constituição da filial junto ao registro da sociedade e
arquivá-lo também junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficando o titular obrigado proceder à inscrição suplementar.

DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto exclusivo
a prestação de serviços de advocacia, sendo expressamente vedado o
desenvolvimento de qualquer outra atividade estranha a esse objeto.
NOTA EXPLICATIVA: É terminantemente proibida a vinculação da
sociedade a qualquer outra atividade estranha à advocacia, principalmente
mercantil, conforme determina o art. 16 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da
OAB), assim como o art. 2º, II, do Provimento n. 170/2016 do CFOAB.
PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade técnica pelo exercício
da atividade profissional compete individualmente ao titular
DO PRAZO
CLÁUSULA QUARTA: A presente Sociedade terá prazo de duração indeterminado, tendo iniciado em suas atividades na data do
deferimento do registro.
NOTA EXPLICATIVA: Pode-se prever duração da Sociedade por prazo
determinado, conforme art. 2º, III, do Provimento n. 170/2016 do CFOAB.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado nesta oportunidade pelo titular, é de R$
............... (............), dividido em .......... (....) quotas, com valor nominal
de R$ ........ (....) cada uma.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação
ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.
NOTA EXPLICATIVA: Existe a possibilidade de previsão de responsabilidade solidária do titular, no lugar da responsabilidade subsidiária. Art.
2º, VII, do Provimento n. 170/2016 do CFOAB trata da obrigatorieda-
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de da previsão da responsabilidade, conforme mencionado na cláusula em
análise.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua
denominação social.

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR
FALECIMENTO DO TITULAR

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É absolutamente vedado, sendo
nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para
fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive
prestação de avais, fianças e outros atos gratuitos, mesmo que em
benefício do próprio titular.

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da
resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Pelos serviços prestados à Sociedade,
o administrador terá direito a remuneração, a título de “pró-labore”,
que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O titular [completar com o
nome do titular declarante] declara, sob as penas da lei, que não está sujeito a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento para
o exercício da advocacia ou participação nesta sociedade. Declara,
ainda, que não participa de nenhuma outra sociedade de advogados
inscrita nesta seccional e que não está incursos em nenhuma penalidade que o impeça de instituir esta Sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica vedado, ao titular, integrar ou
se associar a outra sociedade, seja simples ou unipessoal, inscrita na
Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Ceará, enquanto esta estiver vigente.

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA OITAVA: Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá
anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31
de dezembro de cada ano.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMA: Fica
estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término
do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes
disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos
resultados ao titular a cada mês.”
PARÁGRAFO ÚNICO: Verificado o resultado econômico do ano
fiscal, caberá ao titular os lucros ou perdas apurados.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA NONA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liqui-
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dação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação.
Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do
titular.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: Fica eleito o foro de [inserir local]/CE para dirimir qualquer questão relacionada ao presente
Contrato.
Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em
todos os seus termos.

[data e local]

[inserir nome completo do titular]
Testemunhas:
1.

2.

[inserir nome completo da testemunha] [inserir nome completo da testemunha]
RG: 				
CPF:

RG:

CPF:
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NOTA EXPLICATIVA: São obrigatórias as assinaturas e dados de
identificação das testemunhas.

MODELO DE MINUTA
ADITIVO PARA CONVERSÃO DE SOCIEDADE
SIMPLES EM SOCIEDADE UNIPESSOAL

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do
contrato social, os abaixo- assinados:
__________________________, brasileiro, casado, advogado
devidamente inscrito na OAB, Seção do Estado do Ceará, inscrito
na OAB/CE sob o nº ------------------------------, portador da cédula de identidade RG nº ----------------------------------------,
inscrito no CPF/MF sob o nº ----------------------------------------------------------, residente e domiciliado à Rua ----------------------------------------------------------------------------------------; e
---------------------------------------------------, brasileira, casada, advogada devidamente inscrito na OAB, Seção do Estado do
Ceará, inscrita na OAB/CE sob o nº -----------------------------,
portadora da cédula de identidade RG nº ---------------------------------------, inscrita no CPF/MF sob o nº -------------------------------------------------------, residente e domiciliada à Rua
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Únicos sócios de uma Sociedade de Advogados sob --------------------------------------------------------------------------------,
com sede na Rua -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ----------------------------------,
resolvem entre si, na melhor forma do direito e comum acordo, alterar
o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1ª - Desliga-se da sociedade a sócia --------------------------------------------------------------------------------------, não desejando mais permanecer na sociedade, cedendo e
transferindo por venda a totalidade de suas quotas de capital no valor
de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXX), para o sócio --------------------------------------------------, qualificado no preâmbulo deste
documento.
CLÁUSULA 2ª - Os sócios que se retiram dão a mais ampla e rasa
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quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto aos seus direitos na sociedade.
CLÁUSULA 3ª - Converte-se em Sociedade de Advogados em Sociedade Unipessoal, passando a mesma ser denominada ------------------------------------------------ SOCIEDADE INDIVIDUAL.
CLÁUSULA 4ª - Em virtude das alterações havidas, o contrato social passa a vigorar com as seguintes cláusulas e condições, totalmente consolidadas neste instrumento de alteração contratual, restando
alteradas todas as cláusulas anteriores que entrem em conflito com
consolidação descrita abaixo.
Fortaleza - CE, _______ de ________ de 20____.

Advocacia, doravante designada como “Sociedade”, a ser regida pela
Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia
e da OAB, por Provimento do Conselho Federal da OAB e pelas
cláusulas e condições a seguir.

DA RAZÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade utilizará a razão social
[“NOME DA SOCIEDADE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA”].
NOTA EXPLICATIVA: a) a razão social deve ser formada pelo nome do
titular, completo ou parcial, seguido da expressão ‘Sociedade Individual de
Advocacia’, conforme art. 16, §4º, da Lei n. 8.906/94 (EAOAB) c/c art.
2º, I, o Provimento n. 170/2016 do CFOAB; b) É terminantemente proibida a utilização de siglas ou denominação de fantasia ou das características mercantis, assim como a utilização da abreviatura “S/C.” ou qualquer
referência a “Sociedade Civil” na razão social (art. 2º, VI, do Provimento
n. 170/2016 do CFOAB).

DA SEDE

TESTEMUNHAS:
Nome RG: CPF:
Nome RG: CPF:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO
------------------------------------- SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Pelo presente instrumento particular, [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil (se casado, indicar o regime de bens)], regularmente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Ceará, sob o n° xxxxx, portador do CPF nº xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº xxxxx, na cidade de xxxxx, Estado do Ceará,
CEP nº xxxxx, Telefone (xx) xxxxx; resolve, por este instrumento e
na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de
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CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sede na [inserir endereço completo], na cidade de ....................., Estado do Ceará, CEP nº
xxxxx [inserir CEP confirmado junto aos correios no site: www.
correios.com.br]
NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser inserido no texto da cláusula acima,
o endereço de e-mail, website e telefone da Sociedade Unipessoal, para fins
de comunicação profissional e processual.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá abrir filiais em qualquer outra cidade do território nacional, devendo nesta hipótese averbar o ato de constituição da filial junto ao registro da sociedade e
arquivá-lo também junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficando o titular obrigado proceder à inscrição suplementar.

DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto exclusivo
a prestação de serviços de advocacia, sendo expressamente vedado o
desenvolvimento de qualquer outra atividade estranha a esse objeto.
NOTA EXPLICATIVA: É terminantemente proibida a vinculação da
sociedade a qualquer outra atividade estranha à advocacia, principalmente
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mercantil, conforme determina o art. 16 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da
OAB), assim como o art. 2º, II, do Provimento n. 170/2016 do CFOAB.
PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade técnica pelo exercício
da atividade profissional compete individualmente ao titular

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA: A presente Sociedade terá prazo de duração indeterminado, tendo iniciado em suas atividades na data do
deferimento do registro.
NOTA EXPLICATIVA: Pode-se prever duração da Sociedade por prazo
determinado, conforme art. 2º, III, do Provimento n. 170/2016 do CFOAB.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado nesta oportunidade pelo titular, é de R$
............... (............), dividido em .......... (....) quotas, com valor nominal
de R$ ........ (....) cada uma.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação
ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.
NOTA EXPLICATIVA: Existe a possibilidade de previsão de responsabilidade solidária do titular, no lugar da responsabilidade subsidiária. Art.
2º, VII, do Provimento n. 170/2016 do CFOAB trata da obrigatoriedade da previsão da responsabilidade, conforme mencionado na cláusula em
análise.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua
denominação social.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É absolutamente vedado, sendo
nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para
fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive
prestação de avais, fianças e outros atos gratuitos, mesmo que em
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benefício do próprio titular.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Pelos serviços prestados à Sociedade,
o administrador terá direito a remuneração, a título de “pró-labore”,
que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica vedado, ao titular, integrar ou
se associar a outra sociedade, seja simples ou unipessoal, inscrita na
Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Ceará, enquanto esta estiver vigente.

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA OITAVA: Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá
anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31
de dezembro de cada ano.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMA: Fica
estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término
do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes
disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos
resultados ao titular a cada mês.”
PARÁGRAFO ÚNICO: Verificado o resultado econômico do ano
fiscal, caberá ao titular os lucros ou perdas apurados.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA NONA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação.
Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do
titular.

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR
FALECIMENTO DO TITULAR

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da
resolução, verificado em balanço especialmente levantado.
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DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O titular [completar com o
nome do titular declarante] declara, sob as penas da lei, que não está sujeito a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento para
o exercício da advocacia ou participação nesta sociedade. Declara,
ainda, que não participa de nenhuma outra sociedade de advogados
inscrita nesta seccional e que não está incursos em nenhuma penalidade que o impeça de instituir esta Sociedade.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: Fica eleito o foro de [inserir local]/CE para dirimir qualquer questão relacionada ao presente
Contrato.
Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em
todos os seus termos.

[inserir nome completo do titular]
Testemunhas:
2.

[inserir nome completo da testemunha] [inserir nome completo da testemunha]
RG:

RG:

CPF:

CPF:

NOTA EXPLICATIVA: São obrigatórias as assinaturas e dados de
identificação das testemunhas.
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS COM COTAS PATRIMONIAIS E
COTAS DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de constituição de sociedade de
advogados comparecem as partes a seguir denominadas:
a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil (se casado, indicar o
regime de bens)], regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Estado do Ceará, sob o n° xxxxx, portador do CPF
nº xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº xxxxx, na cidade
de xxxxx, Estado do Ceará, CEP nº xxxxx, Telefone (xx) xxxxx; e
b) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil (se casado, indicar o
regime de bens)], regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Estado do Ceará, sob o n° xxxxx, portador do CPF
nº xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxx, nº xxxxx, na cidade
de xxxxx, Estado do Ceará, CEP nº xxxxx, Telefone (xx) xxxxx;
que, estando livremente ajustadas, resolvem nesta oportunidade e
na melhor forma de direito constituir uma sociedade de advogados,
doravante designada simplesmente “Sociedade”, que se regerá pelo
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), por seu Regulamento Geral, pelo Provimento nº 112/2006 do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e, ainda, pelos
seguintes termos e condições:

[data e local]

1.

MODELO DE MINUTA

DA RAZÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade utilizará a razão social
“..........................”.
NOTA EXPLICATIVA: a) A razão social deverá conter o nome completo
ou patronímico dos sócios, ou pelo menos de um deles, responsáveis pela administração (art. 2º, I, do Provimento n. 112/2006 do CFOAB), seguido
da expressão “Advogados”, “Advogados Associados”, “Sociedade de Advogados”, “Advocacia” ou similar; b) É terminantemente proibida a utilização
de siglas ou denominação de fantasia ou das características mercantis, assim
como a utilização da abreviatura “S/C.” ou qualquer referência a “Sociedade Civil” na razão social (art. 2º, parágrafo único, do Provimento n.
112/2006 do CFOAB); c) É permitdo o uso do símbolo “&”, como conjuntivo dos nomes de sócios que constarem da denominação social (art. 2º, IX,
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do Provimento n. 112/2006 do CFOAB).
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de falecimento de sócio que tenha dado nome à sociedade, a razão social não sofrerá alteração.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO ÚNICO:
Em caso de falecimento do sócio que tenha dado nome à sociedade, os
demais sócios deverão celebrar alteração contratual, para modificar a
razão social, de modo a excluir o nome do sócio falecido.”.
NOTA EXPLICATIVA: O art. 2º, I, do Provimento n. 112/2006, o
CFOAB determina que haja previsão da alteração ou da manutenção da
razão social, na hipótese de falecimento do sócio que deu nome à sociedade.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sede na [inserir endereço completo], na cidade de ....................., Estado do Ceará, CEP nº
xxxxx [inserir CEP confirmado junto aos correios no site: www.
correios.com.br]

ração indeterminado, tendo iniciado em suas atividades na data do
deferimento do registro.
NOTA EXPLICATIVA: Pode ser prevista a duração da sociedade por
prazo determinado, conforme art. 2º, III, do Provimento n. 112/2006 do
CFOAB.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O corpo social é composto por sócios patrimoniais e sócios de serviços, sendo ........ cotas patrimoniais e ........
cotas de serviço, totalizando ........ cotas sociais.
I - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
............... (...) dividido em ....... cotas patrimoniais no valor nominal
de R$ ..... cada uma, distribuídas entre os sócios patrimoniais na seguinte proporção:
SÓCIOS

PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA: Pode ser inserido no texto da cláusula acima, o
endereço de e-mail, website e telefone da Sociedade de Advogados, para fins
de comunicação profissional e processual.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá abrir filiais em qualquer outra cidade do território nacional, na forma que vierem a deliberar os sócios, devendo nesta hipótese averbar o ato de constituição
da filial junto ao registro da sociedade e arquivá-lo também junto ao
Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios obrigados a
inscrição suplementar.

DO OBJETO

COTAS
PERCENTUAL
DO CAPITAL
SOCIAL

VALOR R$

II – As cotas de serviços são distribuídas da seguinte forma:
SÓCIOS DE SERVIÇO

QUANTIDADE DE COTAS
DO CORPO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto exclusivo
a prestação de serviços de advocacia, sendo expressamente vedado o
desenvolvimento de qualquer outra atividade estranha a esse objeto.
NOTA EXPLICATIVA: É terminantemente proibida a vinculação da
sociedade a qualquer outra atividade estranha à advocacia, principalmente
mercantil, conforme determina o art. 16 da Lei nº 8.906/94 (EAOAB),
assim como o art. 2º, II, do Provimento n. 112/2006 do CFOAB.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA: A presente Sociedade terá prazo de du-
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CLÁUSULA SEXTA: A contribuição pecuniária para o capital social é exclusiva dos sócios patrimoniais e os sócios de serviço contribuem para a sociedade somente com o trabalho profissional.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Todos os sócios devem contribuir
com seu trabalho profissional para a realização dos objetivos sociais.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Cada cota patrimonial e cada cota de
serviço possuem mesmos direitos e participam com um voto nas deliberações sociais.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nas hipóteses das Cláusulas Décima-Segunda, Décima-Terceira e Décima-Quarta, resolvida a sociedade em relação a qualquer sócio patrimonial, as cotas a ele pertencentes serão remanejadas entre os demais ou, então, reduzido o capital
social na proporção da participação do contrato social.
NOTA EXPLICATIVA: Se o capital social não tiver sido totalmente integralizado (ou seja, pago por cada um dos sócios patrimoniais), o contrato
social deverá estabelecer o termo final para a efetivação desse pagamento e
indicar como ele será realizado (por exemplo, em moeda corrente e/ou em
bens), para fins de atendimento do disposto no art. 2º, V, do Provimento n.
112/2006 do CFOAB.

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SÉTIMA: Além da Sociedade, o sócio ou o associado responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos
clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo
da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.
NOTA EXPLICATIVA: Existe a possibilidade de previsão de responsabilidade solidária dos sócios, no lugar da responsabilidade subsidiária,
conforme art. 2º, XI, do Provimento n. 112/2006 o CFOAB.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os responsáveis por ato ou omissões
que causem prejuízos à Sociedade e/ou a terceiros, deverão cobrir as
perdas sofridas pelos demais sócios de forma integral.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As obrigações não oriundas de danos
causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia,
devem receber o tratamento previsto no Código Civil.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em
que forem titulares de cotas da sociedade.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO TERCEIRO: Se os bens da sociedade não cobrirem as dívidas, responderão os
sócios pelo saldo, de forma solidária.”

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: Todos os sócios são considerados administradores, podendo praticar todos os atos de gestão em conjunto ou
isoladamente.
• CLÁUSULA
ALTERNATIVA:
“CLÁUSULA SÉTIMA: A administração dos negócios sociais cabe(m) ao(s) sócio(s)
xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx, que usará (usarão) o título de “Sócio(s)-Administrador(es)”.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É absolutamente vedado, sendo
nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para
fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive
prestação de avais, fianças e outros atos gratuitos, mesmo que em
benefício dos próprios sócios.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Será(ão) atribuído(s) “pro labore”
mensais ao(s) Sócio(s) Administradore(s), fixados conforme deliberado pelos sócios.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica vedado a qualquer dos sócios,
administradores ou não, assim como aos advogados a este sociedade
associados, integrar, ou se associar a outra sociedade inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Ceará, enquanto esta estiver vigente.
PARÁGRAFO QUARTO: Fica vedado a qualquer dos sócios,
administradores ou não, representar em juízo clientes de interesses
opostos.

DA REUNIÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA: As deliberações dos sócios serão tomadas em
reunião, obedecidas às regras dispostas nesta cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião será dispensada quando
todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As reuniões serão realizadas sempre
que necessário e deverão ser convocadas por Sócio Administrador ou
por sócios representando, no mínimo, 1/5 (um quinto) do capital social.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A convocação para a reunião dos só-
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cios será feita por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
PARÁGRAFO QUARTO: As formalidades de convocação serão
dispensadas quando todos os sócios comparecerem ou declararem,
por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.
PARÁGRAFO QUINTO: As deliberações sociais serão sempre
adotadas por maioria do capital social, valendo cada quota 1 (um)
voto, inclusive para alterações do contrato social.
NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser eleito quórum diverso para as deliberações sociais, assim como estabelecimento de critérios para solução de
eventual hipótese de empate nas deliberações sociais.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios não poderão ceder e/ou transferir, total ou parcialmente, suas cotas no capital social, ou seu direito
de preferência na subscrição de novas cotas, a terceiros estranhos à
Sociedade, sem o consentimento expresso de todos os demais sócios.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA NONA: Os sócios
não poderão ceder e/ou transferir, total ou parcialmente, suas cotas no
capital social, ou seu direito de preferência na subscrição de novas cotas,
a terceiros estranhos à Sociedade, sem a aprovação dos sócios representantes da maioria do capital social.”

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Fica estabelecido que a
Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil,
ou seja, em 31 de dezembro de cada ano.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMA: Fica
estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término
do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes
disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos
resultados aos sócios a cada mês.”
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.
NOTA EXPLICATIVA: É possível prever a distribuição de lucros desproporcional às respectivas participações dos sócios no capital social, se os
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sócios assim desejarem.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente às contribuições de cada um para o resultado, conforme for
deliberado pelos sócios.”
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os prejuízos porventura havidos serão transferidos aos exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e suportados pelos sócios proporcionalmente às suas respectivas
participações no capital social.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios não poderão advogar individualmente, sem que os honorários auferidos revertam em benefício
da Sociedade.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO TERCEIRO: Os sócios poderão advogar individualmente, sem que os honorários
auferidos revertam em benefício da Sociedade, na hipótese de ações e
clientes particulares e estranhos à Sociedade, desde que haja expresso
conhecimento dos demais sócios.”

DA RETIRADA DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: O sócio que desejar se retirar da Sociedade deverá manifestar sua intenção, com 60 (sessenta)
dias de antecedência, por meio de carta protocolada ou notificação
extrajudicial ou judicial.
NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser adotada outra forma procedimental
para a retirada, conforme preferência dos interessados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A apuração dos haveres do sócio retirante deverá ser realizada com fundamento em balanço especial, com
data-base na data de recebimento pela Sociedade da comunicação de
retirada, e deverá considerar o valor atual dos ativos da Sociedade.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os haveres do sócio retirante deverão
ser pagos pela Sociedade em 12 (doze) prestações mensais, iguais e
consecutivas, acrescidas dos juros à taxa de 12% (doze por cento) ao
ano e correção monetária, de acordo com a variação do índice IGP
-M, incidentes a partir da data da comunicação da retirada.
NOTA EXPLICATIVA: Poderá ser estabelecida outra forma de pagamento dos haveres dos sócios retirantes, sendo apenas necessária a existência
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da expressa previsão, para fins de atendimento aos preceitos do art. 2º, VII,
do Provimento n. 112/2006 do CFOAB.

DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: A Sociedade não será dissolvida pela retirada ou morte de qualquer um dos sócios. Em caso
de redução do número de sócios à unipessoalidade, a pluralidade de
sócios deverá ser reconstituída em até 180 (cento e oitenta) dias, sob
pena de dissolução da sociedade.
• CLÁUSULA ALTERNATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: A Sociedade não será dissolvida pela retirada ou morte de
qualquer um dos sócios. Em caso de redução do número de sócios à unipessoalidade, o sócio remanescente deverá requerer à Seccional da OAB
a sua conversão em sociedade unipessoal de advocacia, fazendo as devidas adequações no presente contrato social.”
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de morte de um dos sócios, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) decidir(em) sobre a continuação da
Sociedade com o herdeiro ou herdeiros do sócio falecido, desde que
cumpram com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Aplica-se aos herdeiros do sócio falecido que não ingressarem na Sociedade as regras de apuração e pagamento de haveres de sócio retirante,
previstas na cláusula anterior.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: É facultada a exclusão de
quaisquer dos sócios, por maioria do capital social, nos termos do
art. 4º do Provimento nº 112/2006, do Conselho Federal da OAB
e desde que cumprida a exigência contida no parágrafo único deste
dispositivo.
PARÁGRAFO ÚNICO: A apuração e pagamento dos haveres do
sócio excluído deverá seguir o mesmo procedimento aplicável ao sócio
retirante.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Os sócios [completar com o
nome dos sócios declarantes] declaram, sob as penas da lei, que não estão
sujeitos a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento
para o exercício da advocacia ou participação nesta sociedade. Decla-
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ram, ainda, que não participam de nenhuma outra sociedade de advogados inscrita nesta seccional e que não estão incursos em nenhuma
penalidade que os impeçam de participar desta Sociedade.
• PARÁGRAFO ALTERNATIVO: “PARÁGRAFO ÚNICO:
Em vista do impedimento previsto no artigo ....., inciso ...... do Estatuto da OAB, decorrente do exercício da função de [informar o cargo exercido] e, enquanto perdurar essa situação, o(s) sócio(s) ............ não advogará(ão) e nem participará(ão) dos honorários recebidos pela Sociedade
por resultados de ações ou serviços que tenham relação direta ou indireta
com as funções de seu(s) cargo(s) ou do poder público a que serve(m).
Declara(m) também que não participa(m) de nenhuma outra sociedade
de advogados inscrita nesta seccional e que não está(ão) incurso(s) em
nenhuma penalidade que o(s) impeça(m) de participar desta Sociedade.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: Fica eleito o foro de [inserir local]/CE para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.
• CLÁUSULA FACULTATIVA: “CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA: Toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato
será resolvida por meio de [conciliação, mediação e arbitragem] a ser
solucionada pelo Tribunal de Ética da OAB/CE, renunciando os contratantes ao foro estatal.”
NOTA EXPLICATIVA: Pode-se optar por um ou mais meios alternativos de solução de conflitos, inclusive com a indicação do tribunal de Ética e
Disciplina da OAB (art. 2º, XII, do Provimento nº 112/2006 do CFOAB), sendo vedada, contudo, a indicação de um foro arbitral e um foro
estatal, de forma simultânea.
E, por estarem justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
[data e local]
[inserir nome completo do sócio]

[inserir nome completo do sócio]
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Testemunhas:
1. 				

2.

[inserir nome completo da testemunha] [inserir nome completo da testemunha]
RG: 				

RG:

CPF: 			

CPF:

NOTA EXPLICATIVA: São obrigatórias as assinaturas e dados de
identificação das testemunhas.

MODELO DE MINUTA
CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE
ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, COLABORAÇÃO RECÍPROCA E
OUTRAS AVENÇAS.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, [Denominação da Sociedade de Advogados], inscrita no CNPJ/MF
[..........], com registro na OAB/CE no Livro [..........], fls. [..........], sob
o número [..........], em [..........], com sede no Município de [..........] CE, situada na [..........], CEP [..........], endereço eletrônico [..........],
neste ato representada por seu (s) sócio (s) administrador (es), [Nome
do Advogado], [nacionalidade], [estado civil], advogado (a), registrado (a) na OAB/CE sob o nº [..........], a seguir denominada SOCIEDADE; e de outro lado o (a) Bel. (a) [Nome do Advogado], [nacionalidade], [estado civil], advogado(a), inscrito(a) na OAB/CE sob n.
[......], inscrito(a) no CPF/MF sob n. [..................], residente e domiciliado(a) na Rua [.......................................], cidade de [..........], endereço eletrônico [..........], doravante denominada (o) ASSOCIADA (O),
celebram o presente Contrato de Associação, em conformidade com o
Estatuto da OAB, Regulamento Geral do Estatuto e Provimento nº
169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
mediante as cláusulas que seguem.
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Considerando a regulamentação prevista pelo Estatuto da OAB, Regulamento Geral do Estatuto e Provimentos nº 112/2006 e 169/2015
do CFOAB que dispõem quanto a natureza civil do contrato de associação e a obrigação de sua averbação no registro da Sociedade de
Advogados perante o Conselho Seccional;
Considerando que a SOCIEDADE dispõe de estrutura física e funcional, além de contar com carteira de clientes diversificada; Considerando que ASSOCIADA (O), deseja compartilhar conhecimento
e utilizar a estrutura funcional da SOCIEDADE, de forma a propiciar o incremento e crescimento de suas atividades profissionais, auxiliando, naquilo que for necessário, na condução e acompanhamento das ações envolvendo os clientes indicados pela SOCIEDADE,
como forma de se alcançar o objetivo comum;
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Considerando que a ASSOCIADA (O) exerce a advocacia como profissional liberal, dispondo de total liberdade para exercer a sua profissão;
Resolvem, pela presente forma de direito livremente pactuada, em
vista das avenças e compromissos recíprocos estabelecidos abaixo,
ajustar o quanto se segue:
II – OBJETO
Cláusula Primeira – Objetiva o presente contrato estabelecer, por
prazo indeterminado, regras de coordenação do desempenho das
funções profissionais, convivência, distribuição e rateio de honorários
entre a SOCIEDADE e a ASSOCIADA (O), no exercício da advocacia, conforme Artigos 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e Provimento nº
169/2015 do CFOAB, para colaboração recíproca na prestação dos
serviços profissionais a terceiros, bem como para organização do expediente e resultados patrimoniais daí decorrentes.
Parágrafo Primeiro: À ASSOCIADA (O) é conferida ampla liberdade de atuação na condução dos serviços que lhe forem confiados
por força deste instrumento.
• Parágrafo Alternativo: Parágrafo Segundo: Em face as características dos serviços a ASSOCIADA (O) deverá comparecer ao estabelecimento da SOCIEDADE e/ou de qualquer dos estabelecimentos dos
clientes indicados pela SOCIEDADE, sempre que tais serviços, por sua
natureza e complexidade, demandarem sua atuação profissional.
Cláusula Segunda - A SOCIEDADE, visando possibilitar a consecução do objeto da Associação, franqueia à ASSOCIADA (O), além
de suas dependências, toda a estrutura administrativa e de pessoal,
compreendidos, ainda, os móveis, equipamentos técnicos e livros,
para que a ASSOCIADA (O), desenvolva sua atividade profissional
na esfera judicial, extrajudicial e administrativa, a fim de propiciar a
execução dos serviços advocatícios e para os quais a SOCIEDADE
tenha sido contratada.
III – HONORÁRIOS
Cláusula Terceira - Pela prestação dos serviços aqui ajustados, a ASSOCIADA (O), terá direito a uma participação, em decorrência de
sua atuação, sobre a remuneração que a SOCIEDADE auferir a tí-
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tulo de honorários contratados com os clientes. Esta partilha se dará
mediante o repasse de honorários fixados da seguinte forma:
[NOTA EXPLICATIVA: “O contrato de associação estabelecerá livremente a forma de pagamento, que poderá basear-se em critério de proporcionalidade ou consistir em adiantamentos parciais, ou, ainda, honorários
fixados por estimativa, para acerto final, ou por outra forma que as partes
ajustarem” (paragrafo único do art. 7º do Prov. nº 169/15 do CFOAB)]
(Alternativas meramente exemplificativas, cumulativas ou não)
(a) ...... % (por cento) dos honorários efetivamente recebidos pela SOCIEDADE dos clientes atendidos pela ASSOCIADA(O), quando
oriundos de honorários contratados para atendimento de serviços de
assessoria mensal contenciosa ou consultiva; (b) ...... % (por cento) dos
honorários efetivamente recebidos pela SOCIEDADE dos clientes
atendidos pela ASSOCIADA(O), quando oriundos de honorários
decorrentes de execução de tarefa por carga horária ou por consulta;
(c) ...... % (por cento) dos honorários decorrentes de eventual verba
de sucumbência, desde que o ASSOCIADA(O), tenha efetivamente
participado do processo, em todas as instâncias, ou de forma parcial,
cuja participação então será reduzida, considerando, proporcionalmente, os anos de duração do processo e anos de atuação da ASSOCIADA(O), independentemente do trabalho desenvolvido ou do
grau de serviços prestados;
• Outra Alternativa para a Parte Final: (c) A ASSOCIADA (O) não
participará de eventual verba honorária de sucumbência recebida pela
SOCIEDADE. (d) A participação no valor de R$ ...... a título de honorários fixados por estimativa sobre os serviços a serem desenvolvidos
em favor de cliente indicado SOCIEDADE.
Cláusula Quarta – Poderão as partes ajustar critérios diferentes de
partilha dos resultados com a ASSOCIADA (O), observada a peculiaridade e complexidade do cliente e das questões a serem acompanhadas, bem assim, do volume de trabalho e de despesas a serem
geradas em cada caso específico, que será ajustado de forma independente pelos contratantes mediante instrumento específico.
Cláusula Quinta - Ocorrendo a rescisão do presente contrato com
a cessação dos serviços prestados pela ASSOCIADA (O) postos em
favor de clientes indicados pela SOCIEDADE, qualquer que seja o
motivo, ainda que de forma unilateral, esta terá direito de receber
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os valores devidos a título de honorários pelos serviços efetivamente
executados, sendo a participação em eventuais honorários de êxito e
sucumbenciais realizada na forma prevista neste instrumento.
Cláusula Sexta – Deverá ASSOCIADA (O) a emitir nota de honorários, referente à prestação de serviços, zelando pelo recolhimento
das deduções legais e fiscais cabíveis, podendo ser fornecida diretamente ao cliente ou para a SOCIEDADE atendendo critério ajustado entre as partes.
IV – NATUREZA JURÍDICA
Cláusula Sétima - Do presente contrato para a prestação dos serviços
profissionais, não decorre qualquer vínculo ou obrigação de natureza
societária, trabalhista e/ou previdenciária entre a SOCIEDADE e a
ASSOCIADA (O), nem tampouco entre os clientes atuais e futuros
e a ASSOCIADA (O).
V - OUTROS AJUSTES
Cláusula Oitava - Obriga-se a ASSOCIADA (O) a manter em dia,
por sua exclusiva conta e responsabilidade, os registros e obrigações
pecuniárias referentes: a) a Inscrição na OAB; (b) ao Alvará Autônomo da Prefeitura Municipal; (c) a Inscrição de Autônomo junto ao
Ministério da Previdência e Assistência Social; (d) ao pagamento de
todos os impostos, taxas e contribuições necessários para o exercício
da atividade profissional.
Cláusula Nona – Os serviços a serem prestados pela ASSOCIADA (O) englobam, no foro judicial, todos os processos que lhe forem
atribuídos. Extrajudicialmente, deve a ASSOCIADA (O) realizar os
estudos, elaborar os pareceres, comparecer a reuniões e atender os
clientes que lhe forem designados pela SOCIEDADE envolvendo
sua área de conhecimento jurídico.
Cláusula Décima - A ASSOCIADA (O) é conferida ampla liberdade de atuação na condução dos serviços que lhe forem confiados, por
força deste instrumento, devendo atuar com independência e autonomia técnica, sem subordinação ou controle de horário e segundo sua
convicção.
Cláusula Décima Primeira – A ASSOCIADA (O) não poderá fazer
uso do nome da SOCIEDADE de forma indevida ou não autorizada,
reconhecendo que os clientes têm vínculo direto e exclusivo com a
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SOCIEDADE, e que todas as instalações, móveis, equipamentos,
acessórios, utensílios, máquinas, componentes, livros e demais bens
que guarnecem a sede e o escritório da SOCIEDADE a esta pertencem.
Cláusula Décima Segunda - A partir da vigência do presente contrato, a ASSOCIADA (O) não poderá exercer a advocacia em caráter
particular ou sem a prévia autorização escrita da SOCIEDADE.
• Cláusula Alternativa: Cláusula Décima Segunda - A ASSOCIADA (O) poderá exercer a advocacia em caráter particular ou sem a
prévia autorização escrita da SOCIEDADE, desde que esta prestação
de serviços não enseje conflitos éticos e de interesse relativos aos clientes
atendidos pela SOCIEDADE.
Cláusula Décima Terceira – A ASSOCIADA (O) obriga-se a expender todos os esforços e diligências necessárias ao bom desempenho profissional no patrocínio das causas e tarefas que lhe forem
confiadas, devendo manter absoluto sigilo sobre os fatos que tiver
conhecimento, respondendo ilimitadamente pelos danos causados
diretamente aos clientes, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou
omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo
de sua responsabilidade disciplinar.
Cláusula Décima Quarta - O não exercício de qualquer direito ou
faculdade estabelecidos no presente contrato constituirá ato de mera
liberalidade, não inovando ou criando direitos e precedentes a serem
invocados por qualquer das partes.
Cláusula Décima Quinta - Neste instrumento, todas as referências
a singular incluem o plural, quando aplicável e todas as referências a
masculino abrangem o feminino e vice-versa.
Os títulos incluídos neste contrato foram inseridos por mera questão
de conveniência e organização, não devendo, no processo de interpretação ou aplicação deste instrumento prevalecer sobre o conteúdo de
suas cláusulas ou sobre a vontade das partes, tal como ora declarada.
Cláusula Décima Sexta - Além da Sociedade, os sócios e a ASSOCIADA (O) respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos
causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia,
sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

Cláusula Décima Sétima - Se alguma cláusula ou condição deste
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contrato, por qualquer motivo, for declarada inválida, tal decisão
não afetará a validade das obrigações e direitos remanescentes, que
continuarão em pleno vigor e efeito, salvo se, a critério das partes,
este evento provocar alteração substancial nos termos da contratação,
hipótese na qual poderão entender pela rescisão do presente instrumento.
Cláusula Oitava – O presente contrato, para os fins de direito, será
averbado no registro da SOCIEDADE perante a Seccional do Ceará
da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme determina o Parágrafo
Único do Artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia
e da OAB e as disposições contidas no Art. 5º e 11º do Provimento
nº 169/2015 do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula Nona - Por vontade unilateral de qualquer dos contratantes
pode este contrato ser rescindido a qualquer tempo, desde que manifestada em comunicação escrita ao outro contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba qualquer indenização
pela ruptura imotivada, ressalvados, apenas, os danos eventualmente
apurados pela ação dolosa ou culposa.
Cláusula Vigésima - Para dirimir as questões resultantes desde instrumento, elegem as partes o foro da Comarca de Fortaleza/CE.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento,
impresso em 03 (três) vias de igual teor e forma juntamente com 02
(duas) testemunhas.
(cidade e data).

Sociedade de Advogados
Advogado Associado
Testemunhas:
1.

Nome:

			

CPF/MF
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2.

MODELO DE MINUTA
INSTRUMENTO DE DISTRATO DE CONTRATO
DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADO E
SOCIEDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, COLABORAÇÃO RECÍPROCA E
OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado,
NOME DA SOCIEDADE, sociedade inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil –Secção do Estado do Ceará, sob o número ------ às fls. ----------, registro nº ------- em __/__/____, inscrita
no C.N.P.J/M.F. sob número ----------------------, estabelecida em
Fortaleza, na Av. ------ ----------------------------------------------, CEP. -------------------, neste ato representada na forma do
seu Contrato Social, por seu Sócio adiante qualificado, NOME DO
ADVOGADO, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará, sob nº ---------------,
inscrito no C.P.F/M.F. sob nº ----------------- -------, domiciliado
em Salvador, com endereço profissional acima declinado, doravante
denominada SOCIEDADE, e, de outro, NOME DO ADVOGADO, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil Secção do Ceará, sob n.º -- ------------ e no C.P.F/M.F
sob n.º --------------------, domiciliada em Fortaleza, Ceara, onde
reside na Rua -----------------------------, resolvem, para todos os
fins de direito, rescindir o Contrato de Associação assinado pelas partes, bem como quaisquer outras transações que porventura tenham
sido acordadas de forma escrita ou verbal, relacionadas ao Contrato. ´
CLÁUSULA PRIMEIRA - Por força do presente instrumento, as
partes se outorgam mutuamente, a mais ampla, total, irrevogável e
irretratável quitação com relação a todas e quaisquer reivindicações,
dívidas, responsabilidades, demandas, encargos, ações e causas de
pedir de qualquer espécie, natureza ou gênero, conhecidos ou não,
vencidos ou não vencidos, que possuam, detenham ou tenham ou que
venham a possuir, deter ou ter, decorrentes do Contrato ora rescindido e de qualquer outro acordo escrito ou verbal celebrado pelas partes
relacionado no mesmo.
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento contém a totalidade das avenças entre as partes com relação às matérias aqui versadas, cancelando e substituindo todos os entendimentos, declarações e
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negociações prévias, verbais ou escritos.
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável e as obrigações e direitos aqui contidos
vinculam as partes e seus sucessores a qualquer título.
CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade providenciará o registro
deste instrumento perante a Ordem do Advogados do Brasil, Seção
do Estado o Ceará – OAB/CE, de acordo com as normas pertinentes.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente
Distrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo.
(cidade e data).

Sociedade de Advogados

Advogado Associado

Testemunhas:
1.

2.

Nome:

CPF/MF
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