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1. Delimitação do tema e tratamento pretendido

Principalmente nas últimas três décadas, o Brasil tem passado por transformações
políticas, econômicas e sociais que impactaram fortemente a advocacia. Esta que é uma
atividade muito tradicional – pautada na confiança advogado-cliente, constitucionalmente
consagrada como indispensável à administração da justiça e tida como um serviço público em
ministério privado para exercício de função social – está acompanhando a evolução das relações
sociais e, modernamente, há um grande número de advogados exercendo sua profissão em
escritórios organizados para a produção de serviços mediante a reunião de advogados para
patrocínio conjunto.
Essa união consiste na constituição de sociedades de advogados e na formação de
associações entre advogados e sociedades de advogados, ou, ainda, entre sociedades. Dentre
inúmeros objetivos, é possível destacar o objetivo de superar a limitação individual para atender
clientes de considerável porte, aumentar o alcance territorial da prestação de serviços, favorecer
a divisão de responsabilidades administrativas, abranger vários ramos do direito ou buscar um
melhor posicionamento estratégico no mercado.
Reunidos, os profissionais mais especializados visam superar a crescente concorrência,
as dificuldades para enfrentar os avanços tecnológicos (e a elas se adaptarem), a multiplicidade
de especializações e a adoção de métodos de gestão e marketing – que mais próximos estão de
uma organização empresarial do que uma atividade puramente circunspecta ao seu viés
intelectual – além das necessidades impostas pelo mercado de ter, o advogado, que atuar em
diversas áreas do Direito mantendo seus honorários em valores competitivos.
As sociedades de advogados são tanto coletivas como individuais e obedecem às normas
do Código Civil e Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, além das
normativas (Regulamentos, Provimentos e Resoluções) promulgadas pela OAB. Esse
regramento faz com que a sociedade de advogados seja uma espécie sui generis de sociedade
simples, o que, por si só, aponta uma série de considerações e apontamentos acerca da relação
entre os sócios, a administração, distribuição de resultados e a responsabilidade. Sendo a
advocacia uma atividade pautada no dever de fidúcia do prestador do serviço, essa
responsabilidade perante os clientes é pessoal e, pelo menos no Brasil, é ilimitada; mesmo em
relação à sociedade e às obrigações sociais desta, o que demanda uma análise especial.
Além da sociedade de advogados, há a possibilidade da formação de parcerias, pactos
de colaboração entre sociedades, e associações, seja entre advogado e sociedade de advogados,
seja entre sociedades. Por ser oportuno, apontamos que depois da recente instituição da
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Sociedade Individual de Advogados, há a possibilidade de advogados se associarem mediante
a união de suas sociedades individuais. Esta modalidade é estimulada pelos benefícios que pode
gerar, seja pela circunspecção societária, pois restringe ao sócio único as informações do seu
negócio (porque não há dever de prestação de contas por não haver outros sócios), seja pela
versatilidade para utilização em planejamentos tributários, já que permite à sociedade
individual de advocacia aderir ao sistema de tributação do Simples Nacional.
Os diplomas legais seguem apontando para figuras especialíssimas, com características
assemelhadas a outras categorias jurídicas, tal como a similitude que as associações mantêm
com os consórcios empresariais e com as “joint ventures”. Além disso, a relação, então
societária – havida entre os sócios de capital e os de serviço – quando em perspectiva da
sociedade em vista de todos seus associados, passa a ser contratual entre estes e aquela, posto
não haver vínculo entre os associados, mas contrato que preserva a independência da advocacia
por eles praticada, ao mesmo passo que intenta coordenar suas atuações num alinhamento
sistêmico que permita a consecução de objetivos comuns.
É nessa relação que temas como a responsabilidade civil, gestão dos serviços, disciplina
das condutas e administração dos resultados ganham contornos de suma importância, posto
serem, todas, estruturas de meio que subsistem para que seus membros possam desenvolver
suas atividades profissionais de forma eficiente e otimizada, com conformidade metodológica
suficiente para identificar – e diferenciar – a unidade daquele conjunto de profissionais no
mercado de serviços jurídicos.
Nesse contexto de transformação, o objetivo do presente trabalho é avaliar os aspectos
societários expostos na legislação e respectivas normativas, para que se possa aprofundar a
análise quanto a relação dos sócios – capital e serviços – consubstanciada no contrato social, o
instrumento do acordo de sócios e conveniência de cláusulas comuns ao direito societário nesta
relação especialíssima, pautada prioritariamente pelas regras da sociedade simples.
Além disso, referida análise possibilitará visualizar as sociedades advocatícias sob a
perspectiva da gestão voltada ao retorno sobre investimentos feitos por advogados sócios de
capital, ou contratantes de sociedade em conta de participação.
Por conseguinte, os reflexos práticos desse trabalho versam sobre a mitigação de riscos
intrínsecos à relação, tal como a tomada de decisões, a captação de investimentos, a
administração, o vínculo societário e contratual, a distribuição de resultados e as questões de
responsabilidade civil, tal como o pacto de garantias cruzadas entre os sócios e associados,
inclusive com o uso de seguro, para mitigar riscos no atendimento a clientes sob a égide de
associações. Ainda é oportuno tratar da adoção de formas consensuais de resolução de conflitos.
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Com isso, o resultado esperado está em aprofundar estudos sobre exercício coletivo da
advocacia, destacando seus aspectos fundamentais, suas modalidades e características, de modo
a concluir pelas melhores práticas e condutas a serem adotadas e respectivos cuidados a terem
tomados quando da constituição e regulação dessas parcerias.

2. Modelo de pesquisa

Para o enfrentamento do tema, o modelo de pesquisa será a análise hermenêutica da
legislação incidente, contextualização e reflexão acerca dos institutos jurídicos envolvidos.
Neste ponto, em razão da natureza especial das figuras que serão tratadas, seria importante a
correlação com outras categorias jurídicas semelhantes para possibilitar conclusões seguras,
fundamentadas em categorias jurídicas que complementam a matéria.
O trabalho será orientado para a construção de soluções cujos fundamentos estão no
ordenamento jurídico pátrio, mesmo que usualmente sejam utilizadas em espécies distintas das
aqui tratadas. No entanto, para enriquecer a pesquisa, será possível o estudo de modelos
estrangeiros para avaliação e confrontação com as soluções encontradas na lei nacional.
É nesse ponto que o impacto no meio profissional é buscado, pois o que se pretende é
apresentar desenhos contratuais que sirvam a regulação das associações de advogados,
apresentando formas de regular condutas e contingenciar os riscos intrínsecos ao patrocínio
conjunto, sempre em vista da manutenção do vínculo e atendimento satisfativo dos clientes.
Para enriquecer a pesquisa com elementos concretos, retirados da prática efetiva da
advocacia, necessário seria o uso de ferramentas como entrevistas e analise de instrumentos
jurídicos concretos, dos mais variados perfis de sociedades de advogados. Não obstante, o
estudo da jurisprudência e das decisões dos Tribunais de Ética e disciplina da OAB também
servirão para apontar os conflitos recorrentes e as soluções então encontradas, e que podem ser
melhor reguladas pelas partes pelo exercício da sua autonomia privada.
A finalidade da pesquisa, com suas análises e reflexões, será a sugestão de modelos
jurídicos aptos à construção de relações associativas estáveis, com claro regramento das
condutas a serem adotadas pelos atores partícipes dessas relações, evitando conflitos entre eles
e sugerindo cláusulas e formas de estruturar os instrumentos contratuais e societários que
possam garantir maior estabilidade a estes núcleos de prestação de serviços jurídicos.
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3. Problemas e quesitos
Mediante a análise do tema sobre a atuação de advogado para o patrocínio conjunto,
este trabalho se propõe a responder, basicamente, às seguintes questões:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Quais os elementos fundamentais da relação societária entre advogados?
Qual o alcance da publicidade das informações contidas no registro societário?
Qual seria o âmbito de aplicação da legislação relativa à registros públicos?
Qual o limite que gera a infração ética de participar de sociedades irregulares?
Qual o espaço para as sociedades em conta de participação visando o exercício
da advocacia?
Qual o impacto de sócios investidores numa sociedade de advogados,
presumindo que estes sejam igualmente habilitados na OAB?
Quais as consequências de uma possível extinção do exame da OAB nas
sociedades de advogados e se isso implicaria em maiores investimentos no setor
da prestação de serviços jurídicos?
Seria possível uma sociedade de advogados bonificar gestores não advogados
em proporção dos lucros obtidos e se isso poderia configurar uma sociedade em
conta de participação, ou se estas poderiam ser organizadas para esta finalidade?
Quais os ditames da ética para a transparência de informações societárias para
os clientes e se estas informações são relevantes para o atendimento?
Qual a conveniência dos acordos de sócios nas sociedades de advogados e quais
os principais pontos que deveria tratar?
Associações entre advogados e sociedades de advogados podem ser tratadas
como associações consorciais? Quais as implicações de assim serem?
Quais os riscos intrínsecos à relação de associação entre advogados e qual a
melhor maneira de mitiga-los?
É possível que na relação de associação entre advogados seja exigido o uso de
garantias cruzadas? E o seguro profissional de responsabilidade civil, pode
servir à esta finalidade?
Acordos de conformação e padronização das atividades são capazes de afastar a
essencial independência da advocacia?
Pela ausência de personalidade jurídica nas associações, como pode ser regulada
a gestão das atividades e administração da relação?
Qual a conveniência do uso de soluções convencionais de conflitos? Qual o
limite da arbitralidade para conhecer das questões sob a égide das associações?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
A despeito do grande número de advogados atuando no Brasil – que já supera o milhão
de inscritos – ainda é pequena a atuação desses profissionais em forma coletiva, seja por reunião
5

em sociedades ou por associação. Aliás, a criação da sociedade unipessoal de advogado veio
para contribuir para a formalização da prestação de serviços, já que possibilita a inscrição –
vedada ao autônomo – no sistema de tributação do Simples Nacional.
Há pouca orientação, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, aos advogados
sobre como podem associarem-se e a bibliografia específica é pequena, sobremaneira a
regulação da responsabilidade civil e demais possibilidades negociais derivadas da autonomia
das partes. Assim, a pouca informação sobre o funcionamento e organização coletiva autoriza
a realização de um trabalho para esclarecer e orientar advogados quanto aos aspectos societários
e contratuais havidos no exercício da advocacia em parceria.

5. Fontes e métodos de investigação

Para a realização do trabalho, a pesquisa e os estudos tomarão por base a análise da
legislação pertinente às matérias contratual e societária, além da legislação relativa à atividade
advocatícia, inclusive Regulamento Geral, Resoluções e Provimentos do Conselho Geral da
Ordem dos Advogados do Brasil. De igual forma, poderão ser analisadas decisões dos Tribunais
de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil relativas às associações de advogado
com sociedades de advogados ou entre sociedades, além de jurisprudência sobre o tema.
Sem olvidar da importância normativa, o estudo será substancialmente bibliográfico,
com análise da doutrina societária, contratual, securitária e de solução de conflitos. A pesquisa
bibliográfica buscará artigos e livros. Será igualmente possível a utilização de entrevistas com
advogados para que seja atestado como os problemas suscitados estão sendo enfrentados por
quem está no mercado. Não bastasse, haverá tentativa de acesso a documentos firmados por
advogados regulando sua relação e que estejam vigentes e plenamente eficazes, assim como a
análise de cláusulas corriqueiras em contratos dessa natureza.

6. Familiaridade com o objeto e acessibilidade de informações

A familiaridade com o objeto remonta ao ano de 2009, quando o autor atuou
profissionalmente com dissolução de sociedade de advogados. Na época, já trabalhando do com
direito contratual e direito societário, o assunto sociedade de advogados e associação de
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advogado com sociedade de advogados, ou entre sociedades, já despertou interesse pela
similitude da figura das associações advocatícias com consórcios empresariais e joint ventures.
Terminado o trabalho, houve a assunção da responsabilidade pela confecção dos
instrumentos associativos e societários do escritório onde, na época, trabalhava. Atualmente,
por ser sócio administrador de sociedade de advogados, esses instrumentos são corriqueiros.
Contudo, as características das figuras tratadas intrigam, e carência de trabalhos escritos sobre
os temas aqui versados impulsionam o interesse pela pesquisa.
Somados ao interesse pessoal, o Autor compreende sua aptidão para o estudo da
bibliografia societária e contratual, que será de fundamental importância para análise de
pertinência, nessa espécie de sociedade profissional, de modelos e institutos sedimentados na
lei, na jurisprudência e nos usos e costumes.
De igual forma, a verificação – inclusive por entrevistas – da posição da Ordem dos
Advogados do Brasil, por seus núcleos de sociedades de advogados, grupos de estudos e
tribunais de ética e disciplina, poderá ser realizada em razão do acesso do Autor à esta entidade,
sobremaneira no Estado do Paraná. Por iguais razões, também pode ser apontado o contato com
autores da matéria e sócios administradores de escritórios.
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