
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGISTRO DE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS E SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

1- Apresentar o REQUERIMENTO  PADRÃO  de Registro de Sociedade de Advogados
(disponível no site) na OAB/RN devidamente preenchido e assinado por todos os sócios
(PLURIPESSOAL) ou pelo Advogado requente na (INDIVIDUAL);

2- Três vias (duas para Individual) originais do Contrato Social, devidamente rubricadas
e assinadas por todos os sócios, e ao final pelas testemunhas.
OBS:  Não  reconhecer  firmas  dos  sócios  ou  testemunhas.  Os  versos  das  folhas  de
assinatura devem estar totalmente em branco;

3- Comprovante  de  pagamento  da  taxa  de  processamento  R$150,00  e  da  taxa  de
Registro R$ 300,00, até três sócios. Acima de três será cobrado R$ 50,00 a mais por
sócio.
OBS: Os valores poderão ser pagos na Tesouraria da OAB/RN, ou mediante depósito na
conta nº 4018-0, agência nº 0033, operação 003, Caixa Econômica Federal;

4- Certidão  Financeira  atualizada  (mês  corrente),  comprovando  adimplência  do(s)
requerente(s)  perante  a  Seccional,  podendo  ser  retirada  na  tesouraria  ou  pelo  site
institucional (http://oab-rn.org.br/2013/p/certidao-negativa);

5- Cópia da Carteira Profissional do(s) requerente(s).

Informamos que abertura de Sociedade de Advogados e de Sociedade Unipessoal,  é
necessário estar em dia com as obrigações estatutárias da Ordem dos Advogados do
Brasil, ter carteira profissional, bem como, para os Advogados inscritos originariamente
em outras Seccionais, a respectiva inscrição suplementar perante a Seccional do RN.

Valores de custas e emolumentos das Sociedades de Advogados, em conformidade
com a Resolução nº 08/2015, de 26 de novembro de 2015:

Registro de contrato social R$ 300,00
Registro de alteração de contrato social R$ 100,00 
Registro de retirada unilateral de sócio R$ 100,00
Registro de averbação de contrato de associação R$ 100,00 
Registro de aditivo ao contrato de associação R$ 100,00 
Registro de rescisão de contrato de associação R$ 100,00
Registro de associação entre sociedades de advogados R$ 100,00 
Registro de abertura de filial (sede social em outra Seccional) R$ 100,00 
Registro de distrato social R$ 100,00
Processamento de requerimentos de sociedade R$ 150,00 
Registro de livros contábeis de sociedade de advogados R$ 50,00

http://oab-rn.org.br/2013/p/certidao-negativa

