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RETA FINAL 2010.1 

ÉTICA PROFISSIONAL 

 
 
I - INSCRIÇÃO NA OAB 
Art. 8 a 14 – EAOAB 
Art. 20  a 26 RGEAOAB 
 
 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO    
ART. 8º  
       
  
 
 
         
  
 
 
 
 
CANCELAMENTO  
Art. 11 EAOAB 
      
 
 
 
 
 

 
LICENCIAMENTO   
Art. 12 EAOAB    
 
 
 
 
 
II - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
Art. 15 a 17 - EAOAB  / Art. 37 a 43 RGEAOAB 
 

• PERSONALIDADE JURÍDICA :  

• MODALIDADE :  

• RAZÃO SOCIAL : Nome ou sobrenome de um dos sócios do escritório 
- Nome Fantasia = NÃO 
- Nome de sócio falecido = APENAS SE PREVISTO NO ATO CONSTITUTIVO 
- Símbolo “&” = AUTORIZADO PELO PROVIMENTO 112/2006 

• SÓCIOS :  

• FILIAL :  

• INCOMPATIBILIDADE TEMPORÁRIA DE SÓCIO :  
- ATENÇÃO: Não é exigido alteração da constituição social. 
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� INCOMPATIBILIDADE DEFINITIVA DE SÓCIO :  
� RESPONSABILIDADE CIVIL :  

 
� PORTARIA 112/2006 – CONSELHO FEDERAL  
 
"Dispõe sobre as Sociedades de Advogados."  
 
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 que, além da sociedade, o sócio 
responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício 
da advocacia, assim como a previsão de que, se os bens da sociedade não cobrirem as dívidas, responderão 
os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de 
responsabilidade solidária; 
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 
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de alteração aprovada pela maioria do capital social. 
Parágrafo único. 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.; 
 
Art. 3º Somente os sócios respondem pela direção social, não podendo 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 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, promovida a inscrição suplementar dos advogados que aí devam atuar. 
§ 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. 
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§ 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 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. 
§ 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. 
 
Art. 11. Os pedidos de registro de atos societários serão instruídos com as certidões de quitação de tributos 
e contribuições sociais e federais exigidas em lei, bem como de quitação junto à OAB. 
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 dezembro de 2008. (Alterado pelo Provimento 
119/2007, DJ, 22.10.2007, p. 693, S1) 
 
Art. 14. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação, revogado o Provimento nº 92/2000.  
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III - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
Art. 22 a 26 - EAOAB  / Art. 35  a 43 CED 
 
 
 
          TIPOS                
       
 
 
 
 

� - Cláusula “ad exito” / “ad exitum”   ≠  Cláusula “quota litis”  

 

- PRESCRIÇÃO –  
 

DUPLICATA E PROTESTO – art. 42 do CED 
“Art. 42. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado 

autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de 

duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto 

a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou 

assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto.” 

 
IV - INCOMPATIBILIDADE E IMPEDIMENTO  
Art. 27 a 30 - EAOAB   
 

- INCOMPATIBILIDADE = PROIBIÇÃO TOTAL 
 

Art. 27. A incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição parcial do exercício 
da advocacia. 
 
Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: 
I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais; 
II - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos 
juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de 
julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta; 
III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em 
suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público; 
IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder 
Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro; 
V - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer 
natureza; 
VI - militares de qualquer natureza, na ativa; 
VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização 
de tributos e contribuições parafiscais; 
VIII - ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. 
§ 1º A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-5lo 
temporariamente. 
§ 2º Não se incluem nas hipóteses do inciso III os que não detenham poder de decisão relevante sobre 
interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica 
diretamente relacionada ao magistério jurídico. 

a) Honorários Convencionados 

b) Honorários arbitrados judicialmente 

c) Honorários de Sucumbência  
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Art. 29. Os Procuradores Gerais, Advogados Gerais, Defensores Gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da 
Administração Pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da 
advocacia vinculada à função que exerçam, durante o período da investidura. 
 

- IMPEDIMENTO = PROIBIÇÃO PARCIAL 
 

Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia: 
I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere 
ou à qual seja vinculada a entidade empregadora; 
II - os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de 
direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades 
paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. 
Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses do inciso I os docentes dos cursos jurídicos. 
 
V - INFRAÇÃO DISCIPLINAR 
 
Art. 34. Constitui infração disciplinar: 
I - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não 
inscritos, proibidos ou impedidos; 
II - manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei; 
III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber; 
IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; 
V - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou 
em que não tenha colaborado; 
VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na 
inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; 
VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional; 
VIII - estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado 
contrário; 
IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; 
X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione; 
XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia; 
XII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibili-
dade da Defensoria Pública; 
XIII - fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas 
pendentes; 
XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, 
documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa; 
XV - fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido 
como crime; 
XVI - deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da 
Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado; 
XVII - prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-
la; 
XVIII - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta; 
XIX - receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem 
expressa autorização do constituinte; 
XX - locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa;  
XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros 
por conta dele;  
XXII - reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança; 
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XXIII - deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente 
notificado a fazê-lo;  
XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional; 
XXV - manter conduta incompatível com a advocacia; 
XXVI - fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB; 
XXVII - tornar-se moral-mente inidôneo para o exercício da advocacia; 
XXVIII - praticar crime infamante; 
XXIX - praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação. 
Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível: 
a) prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei;  
b) incontinência pública e escandalosa;  
c) embriaguez ou toxicomania habituais.  
 
VI - SANÇÃO DISCIPLINAR 
 
Art. 35. As sanções disciplinares consistem em: 
I - censura;  
II - suspensão;  
III - exclusão; 
IV - multa. 
Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o trânsito em julgado da 
decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. 
 
Art. 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes 
circunstâncias, entre outras: 
I - falta cometida na defesa de prerrogativa profissional; 
II - ausência de punição disciplinar anterior; 
III - exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB; 
IV - prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. 
Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, 
as circunstâncias e as conseqüências da infração são considerados para o fim de decidir: 
a) sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar; 
b) sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. 
 
Art. 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano após seu 
cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. 
Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação 
depende também da correspondente reabilitação criminal.  
              
CENSURA      
 
SUSPENSÃO  
 
EXCLUSÃO   
 
MULTA  
 
 
 
PRESCRIÇÃO  
  
 

a)  Prescrição da Pretensão Punitiva Disciplinar:  
b) Prescrição Intercorrente:  
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Art. 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as san-
ções disciplinares de suspensão ou exclusão. 
 
Art. 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, 
contados da data da constatação oficial do fato. 
§ 1º Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de três anos, 
pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício, ou a requerimento 
da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela 
paralisação. 
§ 2º A prescrição interrompe-se: 
I - pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao 
representado; 
II - pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. 
 
     
      

REABILITAÇÃO  
  
     
 
 
 
 
VII - ÓRGÃOS DA OAB 
 
Art. 44 a 62 - EAOAB   
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
ÓRGÃOS DA OAB    
      
      
 

 

 

 

 

 

- regra:  

- exceção:  

a) Conselho Federal 

b) Conselho Seccional 

c) Subseção 

Caixa de 

Assistência dos 

Advogados 
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CONSELHO FEDERAL -  Art. 51 a 55 EA   
 
CONSELHO SECCIONAL - Art. 56 a 59 EA   
 
SUBSEÇÃO - Art. 60 e 61 EA  
 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO ADVOGADO - Art. 62 EA  
 
 
 
 
VIII - ELEIÇÕES E MANDATO 
 
Art. 63 a 67 - EAOAB   
 
 - VOTO = votação direta e voto obrigatório para todos os advogados inscritos 
 - DATA ELEIÇÃO = segunda quinzena do mês de novembro 
  
 

- DATA DA POSSE  
 
  
 
 
 
IX - PROCESSO DISCIPLINAR 
Art. 70 a 74 - EAOAB 
 
COMPETÊNCIA –  
 
 
   
 
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR        

 
           
 
 
 
 
          
 
SIGILO DO PROCESSO DISCIPLINAR   
  

 
 

 
PRAZOS :   
 
 

   

a) 1º de janeiro do ano seguinte = Conselho Seccional, Diretoria da 

Subseção e Diretoria da CAASP  

b) 1º de fevereiro do ano seguinte = Conselho Federal 
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REVELIA NO PROCESSO DISCIPLINAR: EFEITOS  

 
 REVISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR  
 
 
 
 
X - RECURSOS NA OAB 
 
 

COMPETENCIA RECURSAL  
 

EFEITOS DO RECURSO – devolutivo e suspensivo 
  - ATENÇÃO: só serão recebidos no efeito devolutivo os recursos que tratarem de: 
    • eleição 
    • suspensão preventiva 
    • cancelamento da inscrição obtida com falsa prova 
    

 


