
XYZ Sociedade Individual de Advocacia 
 
(Ver Lei nº 13.247, DE 12 DE JANEIRO DE 2016, que alterou a Lei 8.906 e Provimento 112, 

art. 2o., I, parágrafo único) 
 
 
Ato Constitutivo de Sociedade Unipessoal de Advocacia 
 
(Nome e qualificação completa do advogado, endereço e e-mail), resolve constituir 
uma Sociedade Individual de Advocacia, nos termos dos art. 15 a 17 da Lei n. 
8.906/1994, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. Natureza, denominação, sede e foro 
A Sociedade Individual de Advocacia é uma sociedade de prestação de serviços de 
advocacia, nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei n. 8.906/1994, e denomina-se (nome 
do seu titular, completo ou parcial, seguida da expressão Sociedade Individual de 
Advocacia)____________ e tem sede e foro em _______________, Minas Gerais, na 

Rua______________________, CEP ____________. 
 

2. Objeto 
A Sociedade Individual de Advocacia tem por objeto a prestação de serviços de 
advocacia. (pode ser especificado o ramo do direito, como advocacia penal, empresarial, 
tributária, dentre outros.) 
 
3. Prazo de duração 
O prazo de duração da Sociedade Individual de Advocacia é indeterminado, sendo 
que suas atividades terão início a partir da data de registro do contrato social. 
 
4. Capital social 
O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente, é de R$_____________, 
dividindo-se em _____ quotas, do valor unitário de R$_______, assim distribuídas 
exclusivamente ao seu Titular. 
 
5. Responsabilidade do sócio 
Além da Sociedade Individual de Advocacia, seu Titular responderá subsidiária e 
ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação, omissão ou dolo, no 
exercício da advocacia. 
 
Parágrafo único - Aplica-se o art. 1.023 do Código Civil na hipótese de dívidas não 
oriundas de danos causados aos clientes, por ação, omissão ou dolo, no exercício da 
advocacia. 
 
6. Administração 
A Sociedade Individual de Advocacia é administrada por seu Titular, que a representa 
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. 
 
6.1 O Titular percebe retirada mensal a título de pró-labore, em decorrência do 
trabalho por ele prestado à Sociedade Individual de Advocacia, dentro dos limites 
previstos na legislação do imposto de renda. 
 
7. Alteração do contrato social 
As deliberações sociais serão tomadas por seu Titular. 
 
 



8. Levantamento de balanços e distribuição de lucros 
A Sociedade Individual de Advocacia apurará resultados mensalmente, em seguida 
distribuindo ao seu Titular, se houver. Quaisquer valores atribuídos ao Titular serão 
levados à conta dos lucros do exercício ou lucros acumulados.  
 
8.1 Ocorrendo prejuízos, estes serão compensados com os resultados positivos 
futuros. 
 
9. Falecimento 
A sociedade se dissolverá pelo falecimento de seu Titular. 
 
DECLARAÇÃO 
O Titular declara que não exerce cargo público, não está incurso em qualquer das 
situações previstas nos art. 27 a 30 e parágrafo único da Lei n. 8.906/1994, que define 
as incompatibilidades e impedimentos, nem em nenhum dos crimes previstos em lei, 
que os impeçam de exercer a função de advogado, estando ciente de que, no caso de 
falsidade da presente declaração, será nulo de pleno direito o presente ato, sem 
prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos. 
O Titular também declara que não integra outra sociedade de advogados, que lhe é 
vedado 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. 
 
Assim, assina o presente instrumento, em quatro vias, perante duas testemunhas. 
 

Local e data 
 
Nome e Assinatura 
 
Testemunhas: 
 
CI:                                     CI: 
CPF:                                  CPF: 
 
Endereço:                          Endereço: 
 
Obs.: Trata-se de uma minuta, devendo ser analisada com olhar crítico. 
O timbre da OAB/MG é de uso exclusivo desta (Art. 44, § 2º do Estatuto da OAB). 


