Exmo. Sr. Dr. Presidente
Seção de Minas Gerais.

da

Ordem

dos

Advogados

do

Brasil,

(Razão Social ...............................), com sede (Endereço Completo.........), com
seu Contrato Social devidamente registrado nesta D.Seção sob o nº .............,
às fls. ......../......... do Livro nº ......... de Registros de Sociedades de Advogados
em ....../....../......, vem respeitosamente requerer à V.Exa. a averbação da
Alteração e transformação para Sociedade Individual de Advocacia, nos termos
do Artigo 15 do Estatuto da Advocacia e da OAB, com a redação que lhe foi
dada pela Lei Federal nº 13.247/16, que ora apresenta em 04 (quatro) vias,
esclarecendo não ocorrer quaisquer das restrições dos Artigos 15 e 16 do
Estatuto da Advocacia e da OAB.

Termos em que
P. deferimento.
………….., ....... de ....................... de 20......

______________________________________________











(Nome completo e assinatura dos sócios)



ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS EM
(número da alteração)
ALTERAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO
DE SOCIEDADE
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
DE ADVOGADOS EM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

(Razão Social Atual)
CNPJ Nº ............................................

Pelo presente Instrumento particular:
I – .................(identificar o sócio indicando nome completo, nacionalidade, estado

 na
 OAB/MG
  sob
 o nº..........
   e no
 CPF

civil,  endereço, advogado inscrito
sob
nº........)
;
e

II – .................(identificar o sócio indicando nome completo, nacionalidade, estado
civil, endereço, advogado inscrito
 na OAB/MG
  sob

o nº..........
   e no CPF

sob
nº........)

Únicos sócios da Sociedade de Advogados (Razão Social ), com sede
(Endereço Completo.........), com seu Contrato Social devidamente registrado
nesta Secional sob o nº ............., às fls. ......../......... do Livro nº ......... de
Registros de Sociedades de Advogados em ....../....../......, têm entre si, justa e
contratada a presente alteração e transformação em Sociedade Individual de
Advocacia, conforme as seguintes condições:
1. Altera-se

a

razão

social

para

(..............................SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA);
2. O sócio ........................................ por este ato, retira-se da sociedade,
cedendo e transferindo as quotas de sua titularidade, ao sócio
.................................................................;
3. Em vista das alterações acima deliberadas, os sócios resolvem
consolidar, adequando-o, as cláusulas atingidas e demais, à legislação
pertinente, que passa a vigorar com a seguinte redação:









Pelo presente instrumento particular, .................(identificar o titular indicando nome
 advogado
 inscrito
 na OAB/MG
 
completo, nacionalidade, estado civil, endereço,
 o nº..........
   e no
 CPF



sob
sob nº........), constitui
uma Sociedade  Individual
de
 
 se regerá

 seguintes
 cláusulas:
Advocacia,
que
pelas





                

          







































           


         
        
         



          









           


          














 da
 cidade
 de
 ………..,

 Estado
 de
 Minas



Cláusula 9ª – Fica eleito o foro
Gerais,
para dirimir
as
questões
oriundas
do
presente
instrumento,
com
exclusão
de
 

 



 

 outro,

por mais privilegiado
 
que seja.
qualquer







           
           



           



            



 ....de.......................de........

…………..,











              



