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Ref: Pregão presencial

n' 001/2018

TUMA, TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, sociedade registrada na OAB/ÀM sob o n". 413/201'5, inscrite no
CNPJ de n" 22.481.687 /0001-67, estabelecida à Rua Ferreira Pena, n. 170, Centro, CEP:
69010-140, zrtavés da presente, por intermédio de sua Sócia-Gerente que ao fìnal
subscreve, NICOr.r F SOUZA DA SILVA SCARAMUZZINI TORRES, brasileita,
casada, advogada, portadora da OÀB/ÀM 679-4, devidamente cadastrada no CPF n"
795.367.002-04, vem, com base nas disposições da Lei Federalrf 10.520/2002 a.rt.4",
XVIII e lesislacào correlara. aDÍesentar RECURSO ADMINISTRATIVO conLra a
decisão que habiütou a ìicitante pÍovimeflto ao recuÍso da empresa PORTELA
ADYOGADOS ASSOCIADOS por violação aos itens 7.1..2 do Edital e 3.1 do projeto
básico, quando haviam diversos outros motivos de ìnabiütação, nos termos do item
6.3.2.2,6.3.2.2, e 6.3.4.1, em que passa a expoí a segurr:

1- DOS FATOS
Trata-se de licitação na modalidade de pregão presencial, que tem poÍ
objeto a contratação de serviços jurídicos, cuja abertura das propostas se deu no dìa
26/04/2018.

Na ocasião, após abeÍtuÍâ das propostas, veriÍìcou-se que o menoÍ preço
foi apresentado pela empresa PORTELA ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo se
ìniciado os lances verbais, onde novamente o melhor preço foi ofertado pela referida
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Âberto o envelope da documentação de habütação, esta comissão analisou
os documentos apresentados pela Recorrente, após o que declarou-a habilitada e
vencedora do certame.

Contra esta decisão a ora Recorrente manifestou interesse recutsal, pois em
seu entendimento haveria divergência de inlormações no documento utrlizado para
prova da inscrição municipal, falta de registro do balanço patrimonial, e falta de
comprovação de aptidão para desempenho da atjvidade.

Não obstante, a senhora pregoeira decÌarou a Licitante PORTEIÁ
ADVOGÂDOS ASSOCIADOS habütada. Ocorre que a decisão, Data Maxìma Venia,
meÍece ser Íevistâ à luz das razões de fato e de direito a seguir delineadas:

,,

MÉRITO

2.I

RAZÕES DE INABILITAçÃO DA LICITANTE PORTEIÁ
ADYOGADOSASSOCIADOS
Como reÌatado actna, havena üvergencia de informações no documento
utüzado p^t prov^ da inscrição municipal, faÌta de regisuo do balanço patrimonial, e
falta de comprovação de aptidão paÍâ desempenho da atividade poÍ paÍte da empresa
PORTELAÂDVOGADOS ASSOCIADOS, a qual foi declarada habütada.
Conforme seÍá demonstÍado a seguir a decisão pela habilitação da referida
se mostÍou eqúvocada e violou diretamente os teÍÍnos exigidos no edital.

2.1.1 FÂLTA
vror-aÇÃo Ao EDTTAL

DE BALANçO PATRIMONIAT REGISTRADO

-

O edital em seu item 6.3.4.1, ao tÍa:t^t d^ qualifìcação econômico financeira,
deflniu o sesuinte:.
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6.3,4.1, Balarço patrimonial e demonstÍaçõ€s contâbeis do último
exercicio sociat, já exigiveis e apresentados na forma da lei, acompanhedo d{
ÍclpGctlvr Cartldáo da RscuL,rldqdê do cottador çomeetente peraate o
CFC. aúltlda Glstronlcrtnente vla lnternct, que comprovem a boa Eituaçào
fnanceira da empresa, vedada a sua substituiçào por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atual.izados por Índices oÍiciais quatdo enceÍrados
há mais dc 3 (trê81 mescs da data dc apreseotação da proposta, devidaruentc
registrados em órgão coapeteote.

Como se vê, o edital exigiu de forma clara e ineqúvoca que o balanço
patrimonial âpíesentâdo fosse registrado em óÍgão competente.
Ora, as sociedades de advogados, são pessoâs jurídicas Mì generir, pois não
são constituídas poÍ ocâsião do registro de seus atos nâ iuntâ comeÍciâl. São constituídas
mediante registro perânte a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. É o q.r. dispõe o
âÍt. 15, $1" daLei8.906/1,994:

Art. / 5. Os admgados poden rcanir.se em soaedade simples de prestação de seruiçot
de aduocacìa 0 clnsÍìt ir socìedade anìpessoal de aduocarìa, na fanna dì:dpÌìnada
nesÍa L,eì e

ru

regulamento geraÌ.

! 1"4

sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de
advocacia adquitem petsonaüdade iutídica com o registto
aptouado dos seus atos constitutiyos no Conselho Seccional da
OAB en nja

base

territliúl

íiaer Jede.

(...)

[ )" E pnibìdo 0 regìstm, ntr ratÍóils de ngisÍro riuìl de pexoat jarítlicas e nas
jantas comerciaìs, de sadedade que ìn ua, enÍrc outras fnalidades, a atirìdade de
adaocada.

Desta forma, a OÀB passa a reo)tzar paÍâ os escritórios de advocacia o
mesmo papel que âs juÍÌtâs comerciais reahzzm paÍa as empïesas em geral. Esta atividade
está regulamentada pelo Provimento 112/2006 do CFOÂB, que poÍ ser legislação
o
infraconstitucional segue em ânexo.

Âo tratar sobÍe

âs averbações e

ÍegistÍos, dispõe o provimento:

Art. 8' Serão averbados à margem do registro da sociedade e,
a ltrzo de cada Conselho Seccional, em livro próprio ou ficha
de controle mântidos

p^r Í^lfìm:
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V - o requerimento de registro e autenticação de üvros

e

documentos da sociedade;
Logo, não Íesta qualquer dúvida de que a OAB é o órgão competeÍÌte paÍâ
o registro do bãhnço patrimonial pessoas iurídicas quando estas foÍem sociedades de
advogados.

conforme transcrito acima, o edital em seu item 6.3.4.1 exìgiu de forma
clara e ineqúvocâ que o balanço apresentado fosse registrado em órgão competente.
Ora, sendo lic itaçào para contratação de sociedade de advogados, por óbvio o registro
deveria se dâÍ peÍante a OÂB.

Tanto o é, que ao que paÍece a Licitante em questão declatou que íria
providenciar o regisúo, ionforme se verifica na declaração apresentada na capa do
balanço que diz:

SALANçO PATRIMONIAL - ANO 2017

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas
são verdadeiras e nos responsabilìzamos por todas elas:

o

As informações foram extraídas das folhas nes 1 a 12 do livro
Diário ns !/2QL7, que será registado na OAB Ordem dos

-

c

r

E

aliás,

conforme abaixo:

Advogados do Brasil;
A empresa não possui Conselho Fiscal lnstalado;
A empresa não possui Auditoria lndependente.

o documento ainda foi

aptesentado com um carimbo da OÂB'
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documento em questão pÍova apeoâs que o balanço foi
protocolado perante a OAB. Mas não prova que seu registro tenha sido deferido,
deferimento este que quando feito é atestado por meio de certidão.

Contudo,

o

O art. 3o da Lei 8.666/1,993,

aphcâvel subsidiariamente à legislação do

pÍegão, dispõe que:

Art. 3o A ücitação

dulìna-se a garanlìr a abseruâncìa do pincipn clftstìludaral
da isonomia, a releçãl da prlplría mai: rdnlajlra para a admìnìstração e a promação
do desmaoluìnento radonal slstentáuel e setá ptocessada e julgada em
esttita conlotmidade com os pdncípíos básicos da legalidade, da
ìnpexoa/ìdade, da noralìdade, da tgualdade, da publìcidade, da probidade

adnìnisíratìaa, da vinculação ao

insttumento convocatório,

do1uÌganenta

objetìao e dot que lhes são cornlalos.

No mesmo sentido, o art. 50, do Decreto 5.450/2005 prevê:

o

na nodalìdade de ptegão é condicionada aos
ptincípíos básicos da legalidade, ìmpnsoalidade, noralidade, igualdade,

Art,

5o

A

lìcitação

uinculação ao instíumento
convocatótio e do julgneúo objetìuo, ben c0m0 alr priftcípìls camlaÍos da

publìddade, efciêxda, pnbidade admìnìÍratìaa,
raqoabìÌidade, conpeíìtìwdade

Pnágrafa único.

At

e
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pnpoúona lidade.

nomas dìsciplìnadoras da lidÍação vrão semprc interpretadas

en fauor da anplìação da tlisprla entre os ìnteressados, desde qtte não
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iníensse da adnìnìstmçã0, 0 principìl da isonomìa, a fnalidade e a segurança da
contrataçã0.

On, é

rcgra básica de qualqueÍ licitação, a vinculação ao instrumento
convocâtório, flo caso o edital do Pregão 001/2018. O edital faz lei entre as pâÍtes e
define cada exigência e etapa do pÍocedimento.
Se a Licitante entendiâ poÍ ser indevida a exigência de registro balanço no
ór$o competente, deveria ter apresentado a respectiva impugnação, o que não fez. Ão
contÍário, declarou em sua pÍopostâ estar de acordo com os temos do edital, e ainda
afirmou cumprir todos os temos e reqúsitos da proposta de preços e da habiütaçào.

E não se diga que a certidão de regularidade

pÍofissional do contador
pois
conforme demonstrado acima, o órgão
signatário do balanço supriÍia o Íegistro,
competente p^ra t^flto é a OAB.
Diânte do exposto, é evidente que a Licitante deveria ter sido inabi.litada
poÍ descumprimento do item 6.3.4.1 do edital.

2.7.2 eulr,rFrclçÃo rÉcNrcA NÃo coMpRovADA
Sobre a comprovação da aptidão téctica para execução do contrato, o
edital previu o segrinte:
6,3.3.2. Comprovação de aptidÃo pala desempçnbo de atiüdade
pertinente e coDpativel em características, quanüdades e prszos coE o objeto
da ücitaçáo, através de atcstadog de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de dircito púbüco ou privado, cooprovando a preetaçào dos serviços
análogos ou similares ao objeto idenúficado no terÍto de relerência anexo, por
parte da sociedade ou por parte dos sócios integrantes da p€ssoa juridica.

Logo, caberia

à cada

o

licitante comprovaÍ:

o

!

a) Atuação em serviço análogo ou sjmilar ao obieto da ücitação;
b) Por características, pt^zo e quanúdades compatÍveis com o objeto da

Licitação.
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Assim, não basta comptovar a afiação nas áreas obieto do conüato, se
estas, ainda que somados os atestâdos, não comprovarem a compatibilidade também de
câractefísticas, pr^zos e quantidades. São exigências cumulativas, não alternativas.

A presente ücitação tem o seguinte obieto:
1,1. contÍãtação de

Sociedade

de

AdvogadôB, com Personalidade

:::ï:ï*Ëïi'"ffi :,ï"i;:,ï::::ïii'tr::':::",:ï:;
c

adsrinisFativa, coú expôriéncia pÍolissional €m Direito Administrativo,

incluindo licitaçào

e contratos admiÌristrativos, traba.lhists e constituçional.

iudicial e administrativa, com experiência em
^í)ação
Direito Âdministrativo, inclúndo licitação e cofltÍatos administrativos, trabalhista e

Ou

seia, envolve a

constitucional.

o

atendimento da quaìificâção técnica,
Licitante decÌarada vencedoÍa âpÍesentou xx atestados, conforme abaixo resumido:

Pois bem. Para comprovar

a

Emissor do Âtestado Dâtâ do atestado Dulacão da plestaçào do serviço Área do Direito
Consumidor, CíveI, Trabalhista, Tributáda e
Amazonas Shoooine

15

F,letrobús

17

Eletrcbús
ÂHIMOC

23

/09 /2015 2003-2015
/0'7 /2013 180 üas

Siemens

16/10/20t2 2007 -2077
/05 /2008 Não inforrudo
28/08/2012 Não infomrado
28/08/2012 Não infonnado
15 /07 /2009 Não infonnado

House Ville

20/07 / 2009 Não infonnado

Actus
PorteÌa lffoods

Ctiminal
Cível
Trâbâlhistâ
Àdministrativo. Ttabalhista e Cível
Trabalhisra, Crvel, PenaÌ e Tnburádo.
Administrativo. Ttabalhista, CíveÌ e Tributátia
Ttabalhista. Cível Administntivo e TÍibutado
Irabalhista. Cível e AdmiÂistrâtivo

De início o que se verifìca é que nenhum atestado confìrrna a experiênciâ
na. âtea. de Direito Constitucional.
atestado de 201,3 emitido pela Eletrobrás atestâ sen/iço pÍestâdo por f,
apeíÌâs 6 meses e em ârea cível. Ou seja, não pÍova â aptidão técnica nem quânto a área E
de atuação, nem quaÍÌto aopr zo.
E

O
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Já os demais atestados emitidos pelo Àmazonas Shopping, AHIMOC'
Eletrobrás, Actus, Potela Woods, Siemens e House Viìle até confìrmam a atuaçào nas
áreas de

Direito do Trabalho e/ou administrativo.

Porém, nenhuma delas detalha â prestação do serviço' especificando o
tempo de duração do mesmo. Sem esta informação básica, é possível concÌúr pela
auiçào da ücitante nas áreas de Direito Trabalho e/ou Àdminisuatìvo, mas não se pode
da ücitante se deu e forma compatível em características, quantidades
auferir se
^ ^t!^çío
e pÍazos com o obieto do contrato.

Vale repeú ainda que nenhum, íepitâ-se: NENHUM, dos

atestados

apresentados compÍova a experiência em DiÍeito Constitucional.

Ainda chama atenção o fato de que a maior pafte dos atestâdos é bastante
antiga, e a ultima experiência em direito administrativo comprovada ê de 201.2. Ou seja,
de aproximadamente 6 anos atrás, quando a composição societária da empresa eIa quase
totaimente diferente.

Resta claro que a Licitante, poÍtanto, não âtendeu a exigência do edital,
item 6.3.3.1, no sentido de comprovar experiência em DiÍeito ConstitucionaÌ, nem em
Direito Administrativo, e Ttabalhista, por não compÍovaÍ que â atuação nestas áreas
ocoÍre eu câÍacterísticâs, quantidades e pÍazos compatíveis com os do objeto da
licitação.

2.1.3 FALTADE COMPROYAçÃO DA INSCRIçÃO UUNtCtper
-VIOLAçAO AO EDITAL
Âo dispor sobre a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, o item
6.3.2.2 do edital dispõe que:

g

6.3.2.2. Ptorra dê lnrcrlçlo no Cadartro dê cottrtb:rhtã Pctadual
t[udctpaf, relativo ao domicilio ou sede da licitarte, Pertinente ao ramo de

I
I

t
ì

atiüdade cornpativel com o objeto desta ücitação.

c
'ú

Em se tratando de escritório de advocacia, há a dispensa da inscrição na
fazenda estadual, sendo devida a inscrição municipal, por se tÍatâÍ de prestação de

ô-

rL

serviço.
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Ora, não existe um documento específico que sirva de atestado de inscrição
municipal. Basta que haja um documento emitido pela Ptefeitura de Manaus atestando a
mscnçao.

Ocorre que o documeÍÌto utilizado pela Licitante declarada vencedora tratase de um Boletim de Cadastro Econômico. Ocorre que umâ série de inconsistências se
veriÊcam no referido documento.

Â

primeira delas é que

o

documento em questão apresenta quadro
societário descrito totalmente diferente do quadro societário atual, conforme aditivos
juntados na fase de habütação.

Àssim, deveria ter promovido

a

alteração
prefeitura, consoante estabelece a Lei Municipal 254/1'994:

Aú, t4

- As altetações ocoridas

de seus dados perante

a

nos dados declatados pek suleüa

a ìnsnição assim como a para/isaúl tenponiia da atbìdade
setão comunicadas à tepanição frscal competente no ptazo de 30

passìul para obter

(ttinta) días,

contadot da data em que ocorer o Jàto.

Art.

35

-

O

Logo, ainda que a Licitante vencedora não tenha débitos peÍante a fazenda
municipal, a inscrição da referida empÍesâ perânte a prefeitura encontÍa-se totâlÍnente
furegular.

ÀÌém disso, é de se ressaltar que o documerÌto em questão aparentemente
deveria ser assiÍìado, mas não constam suas assinatuÍas, nem poÍ parte da licitante, nem
por paÍte da prefeitura.

À

assinatura poderia ser dispensada por se taïar de documento
supostâmeflte emitido de modo eletrônico, e o rodapé do documento afrrma que a
autenticidade do mesmo pode seí conferida no site da prefeitura.

I

Porém, após vastâ pesqúsâ, esta Recorrente não localizou nenhum campo €
no site na prefeitura qrre pet-itã consultar a autenticidade do referido do.rr-..rto, ,rìu,
âpenas as ceÍtidões

!

negativas.

F

Desta forma, Íequer-se ainda que esta comissão diügencie neste sentido,
conforme previsão do item 7.3 do edital, e tente confirmar a autenticidade do referido
documento na internet, para saber se o mesmo é de fato

Sede

autêntico. íL_

Belérr-PÀ
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2.2 DO PEDIDO

DE

INABILITAçÃO

DA LICITANTE

PORTELA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Diante de todo o exposto, resta evidente â empresâ outÍoÍa declarada
vencedora do certame, de fato não cumpre os reqúsitos de habilitação previstos no
edital.

Considerando os princípios constitucionaìs que Íegem o procedimento
licitatório, mormente os princípios da legaÌidade, vinculação ao edital, e ainda o interesse
público, íequer que esta comissão, revendo seus âtos, dê provimento ao presente
Íecurso, pan declatar inabütada a licitante PORTELA ADVOGÂDOS ASSOCIÂDOS.

Em consequência, deve ser determinad a a tealtzação de nova sessào para
abertura do envelope da habiütação da Licitante classificada em segundo lugar, ora
Recortente.

3-DO PEDIDO
Ante ao exposto, requeÍ-se que estâ Digna Comissão de Licitação julgue
procedente o pÍesente ÍecuÍso, inabilitando a ücitante PORTELA ADVOGADOS
ÂSSOCIADOS, não apenas pelos motivos já reconhecidos pela comissão, mas também
pelos motivos ora expostos, tendo em vista do julgamento objetivo e vinculação ao
editai.

Sem mais pâÍa

o

momento, Íenovâmos nossos pÍotestos de estima

e

âpÍeço.

Atenciosamente,
q)
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Prefeitura Municipal de Manaus
LEI

N.O

254, DE 11 DE JULHO DE 1994

" Estabelece normas complementares relativas
ao lmposto Sobre Servlços de Qualquer
Natureza, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE |IIANAUS, no uso das atribuiçÕes que lhe são
conferidas pelo artigo 80, inciso tV, da LEI ORGÂN|CA DO MUNTCíP|O.

FAçO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono

a

seguinte,

"Altera disposjtivos da Lei no 1.697, de 20.12.83,
LEI:

Art. 1 - Os artigos 23, 34 e 35 da Lei no 1.697, de 20.12.93, passam a vigorar

com as redaçóes seguintes:
"

At1. 23

-

Para Íins de ocorrências da hìpótese de incidência do imposto,

considera-se local de prestação de serviço;
I
o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do
domicílio do prestador;
ll - no caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação
Consìdera-se estabelecimento prestador o do local onde são exercidas,
S
de modo permanente, habitual, temporário ou eventual, as atividades de prestação de
serviços, seja sucursal, escritório de representação ou contato, bem como qualquèr outra
denominação.
S 20 - A exìstência de estabelecimento prestador e indicada pela constatação de
um ou mais dos seguintes elementos:
- manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à execução dos serviços;
ll - estrutura organizacional ou administrativa;
lll - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
permanência ou ânimo de permanecer no
lV
para exploração
econômica de atividade de prestaçáo de serviços, exterjorizada através da
indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato

-

.

'l'-

.

I

local

-

de locação de imóvel, contas de telefone, deÍornecimento de energia elétrica,
água ou gás, propaganda e publicidade em nome do prestador, se
representante ou preposto.
S 30 - O Fisco l\4unicipal inscreverá o oÍício o prestador de serviços, ao detectar
a existência de estabelecimento prestador, à vista de um ou mais dos elementós constantes do
parágrafo anterìor,

S 4" - A inscrição que trata o parágrafo anterior terá caráter provisórjo até
que o contribuinte se estabeleça para o exercício de atividade permanente nolvlunicipio,
quando será necessário a inscrição fiscal definitiva.
$ 50 - São, também, considerados estabelecimentos prestadores, os locais onde
Íorem exercidas as atividades de prestação de serviços de diversões pú blicas de natureza
intinerante.

Art. 34

-

As empresas de obras de construção civil, hidráulica e assemelhadas,

ao prestarem serviços, deverão recolheÍ mensalmente o imposto demodo separado
cada etapa da obra executada.

-

para

Art, 35 Os responsáveis pela retenção do lmposto Sobre Serviços previstos
no artigo 27, deverão recolher o tributo retido aos cofres municipais, no prazode até 0S (cinco)
dias após o encerramento da quinzena em que se eÍetuou a retenção".

Aft, 20 - A atividade de Arrendamento Mercantil (leasìng) passa a Ter
alíquota de 2% (dois por cento) e de agenciamento, corretagem ou iniermediação de
câmbio e de se-guros, passa a Ter a aliquota de 3% (três por ìento).
Art. 30 - O valor do lmposto Sobre Serviços de eualquer Natureza
será lançado a partir de uma base de cálculo arbiÍad'a, sempre que se verificar
qualquer uma das seguintes hipóteses.
I - não possuir o sujeito passivo os elementos necessários à
fiscalização das operações realizadas, ou deixá-los de exibir , inclusive nos casos de
perda, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais;
ll - os livros ou documentos exibidos pelo sujeito passivo serem
omrssos ou inobservarem as formalidades intrínsecas ou extrínsecas ou não
merecem fé:

lll -

existência

de atos

qualificados

em lei como crimes

ou

contravenções ou que, mesmo sem essa qualiíicação, sejam praticados como dolo,
fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo exame de |vros e documentos do
sujeito passivo, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos;
lV - não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os
.
esclarecimentos exigidos pela íiscalização, prestar esclarecimentos insuficientes ou
que não merecem fé, por inverossímeis ou falsos;
V - exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do
imposto, sem se encontrar o sujeito passivo devidamente inscrito no órgão
competente;
Vl - prática de subfaturamento;
Vll - flagrante insuficiência do imposto pago em face do volume dos
.
serviços prestados.
S 1" - O arbitramento levará em conta, exclusivamente, os fatos
oconÍdos no período em que se verificar uma ou mais das hipóteses mencionadas nos
incisos deste artigo.
$ 20 - Nas hipóteses previstas neste artigo, o arbitramento será fixado
por despacho da autoridade fiscal competente, que consiãerará, conforme o caso:
l- o pagamento do imposto efetuado pelo mesmo ou por outros
contribuintes de mesma atividade, em condições semelhantes;
ll - as peculiaridades inerentes à atividade exercida;
lll - os fatos ou aspectos que exteriorizam a situação econômico_
financeira do sujeito passivo;

,

lV

apuração;

-

o preço corrente dos serviços oferecìdos à época a que se referir a

V - o valor dos materiais empregados na prestação dos serviços e
outras despesas , tais como salários e encargos, alugueis, insialaçÕes, energia,
comunicações e assemelhados.

$

30

-

Do imposto resultante do arbitramento serão deduzidos

pagamentos realizados no período.

os

Art. 40 - O sujeito passivo da obrigação tributária que tenha sido
autuado poderá, no prazo máximo de 25 ( vinte e cinco) dias, contados da data de
ciêncra do Auto d_e lnfração e rntimação, proceder a soriciiação de quilação do credito
tributário constituído, atraves do parcelamento em até o3 (tres) vezes corn reouçao Jà
ató 50% (cinqüenta por cento) damulta por infração, daseguinte forma:
l- em uma vez- redução de 50% (cinquentá por cento);
ll - em duas vezes - redução de 40% (quarenta por cento) ;
lll- em três vezes - redução
de 30% (trinta por cento).
-parcelamenìo

.

Parágrafo único

-

O

de'que trata este artigo

será

convertido em unidade Fiscal do [,4unicípio - uFM, com vencimento em 30 (trì'nta), 60
(sessenta) e 90 (noventa) dias, respectivamente, contados da data
de ciência da

autuação.

Art.50 - Os prestadores de serviços, aÌnda que isentos, estão obrigado,
salvo disposições em contrárìo, ao cumprìmento das obrigações acessórias previstas
na legislação trìbutária municipal.

Art. 60

-

Ficarão definidos em regulamento modelos

e formas

de

escrituração de livros, mapas e documentos fiscais que o contribuinte esteja obrigado
a utilizar.
Parágrafo Único - Até a definição em regulamento da matéria referida
neste artigo serão mantidos os modelos ora vigentes.
Art. 70 - Todos os prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas,
inclusive consórcios, condomínìos, e cooperativas, deverão manter em cada um dos
seus estabelecimentos livros fiscais, previstos em regulamento.
Art, 8" - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços ficam obrigadas a
escriturar os Livros Diários e Razão.
Parágrafo Único Fica assegurado às micro empresas e empresas de
pequeno porte tratamento diferenciado e simplificado, como tal classiíicadas pela
Constituição do Estado e Leì Orgânica de Manaus e garantidos pela legislação federal

-

especifica.

Art.90 - Os livros fiscais só poderão ser usados depois
pela repartição fiscal competente.

de

autenticados

-

ParágraÍo Unico A autenticação deverá ser providenciada no prazo
máximo de 15 (quine) dias, contados da data em que a inscrição for concedida ou do
encerramento do livro anterior.
Art. 10o
escrituração dos livros fÌscais deve ser eÍetuada
mensalmente até o quinto dia do mês subsequente, observadas as formalidades
intrínsecas e extrÍnsecas prevista s em regulamento.
Art. 11o Poderá ser permitÌda emissão ou escrituração de
documentos ou livros fiscais por sistema mecanizado de processamento de dados ou
regime especÌal, nos termos da autorização do selor competenle da Secretaria de
Economia e Finanças do Município.
Art, 12o - Os contribuintes que possuírem mais de um estabelecimento
manteÍão escrituração fiscal distinta em cada um deles.
Art. 130 Toda pessoa fÍsica ou jurídica, inclusive consórcios,
condomÍnios e cooperativas, emitirá, de acordo com os serviços que prestarem, as
Notas Fiscais especificas dispostas em regulamento.
Art. 140 - Estão dispensados das determinaçÕes do artigo anterior, em
relação às suas atividades especificas ;
| - os cinemas, quando usarem ingressos padronizados instituÍdos pelo
órgão federal competente ou órgão de classe, observadas as características prevista
em regulamento;
ll - Os promotores de baìles "shows", festivais, recitais, íeiras e eventos
similares, desde que, em substituição à Nota Fiscal de Serviços, emitam bilhetes
individuais de ingressos, observadas as características prevìstas em regulamento,
asseguradas as regras da Lei no 239, de 02 de maio de 1994.
- as empresas de diversÕes públicas não enumeradas nos itens I e
ll, desde que emitam outros documentos submetidos à previa aprovação do órgão

- A

-

a

-

lll

fìscalizador.

lV - os estabelecimentos de ensino, desde que, em substituição à Nota
Fiscal de Serviços, emitam carnês de pagamento para todas as mensalidades
escolares, observadas as características previstas em regulamento;

V - as empresas de transporte urbano de passageiros, desde que
submetam à previa aprovação do órgão íiscalizador os documentos de controle que
serão utilÌzados na apuração dos serviços prestados;
Vl - as instituições íìnanceiras desde que mantenham à disposição do
Fisco Municipal os documentos determinados pelo Banco Central do Brasil;
Vll - os profissionais autônomos;

Vlll - as pessoas jurídicas que se dediquem à distribuição e venda de
bilhetes de loteria, títulos de capitalização, cartões, pules e cupons, sorteios ou
prêmios, desde que apresentem à fiscalização borderôs das instituiçÕes responsáveis.
Art. 15 - os documentos fiscais serão emitÌdos com observância das
formalidades previstas em regulamento.
Art. 16 - Cada estabelecimento prestador de serviços, seja matrìz, íìlial,
sucursal, agência ou qualquer outro, terá talonários próprìos de Notas Fiscais de
Serviços.

Art. 17 - E obrigatória, por parte do tomador do serviço, a exigência da
Nota Fìscal de Serviços correspondente, salvo nas dÌspensas de sua emissão,
expressa em lei.

Art. 18 - Quando a operação estìver beneficiada por isenção, essa
circunstância será mencionada no documento fiscal , indicando-se dispositivo legal
pertinente.

Art. 19 - E considerado inidônio , para os efeitos íiscais, íazendo prova
apenas em favor do Fisco, o documento que:
| - omita indicação determinada na legislação;
ll - não guarde exìgência ou requisito previsto na legislação;
lll - contenha declaração inexata, esteja preenchido de Íorma Ìlegível
ou apresente emenda ou rasura que lhe prejudique a clareza;

lV

- apresente dÌvergência entre dados constantes de suas diversas

vrasl

V - seja emitldo por quem não esteja inscrito regularmente ou com sua
atividade paralisada;
Vl - simule operação que não corresponda ao servìço realìzado;
Vll - tenha sido expedido por pessoa distinta da emìtente.
Art. 20 - Toda pessoa fisica ou jurídìca, empresas públicas, autarquias,
conselhos de classe e sindicatos, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar
à autoridade administrativa todas as informaçÕes de natureza públicas, de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, vinculados aos
tributos municipais, observados os prazos estabelecidos no artigo 38 desta Lei,
resguardados os direÌtos e garantias individuais.
Parágrafo Único - A inobservância das disposições deste artìgo
sujeitará o infrator à penalidade prevista no artìgo 31, lll, "a" desta Lei.
AÍ1.21 - Os lìvros e documentos devem permane3cer à disposição da
fiscalizaçã0, no estabelecimento daquele que esteja obrigado a possui-los,
ressalvadas as hipóteses prevista no artigo subsequente.
Parágrafo Unico - Consìderam-se retirados do estabelecimento os
livros e documentos que não forem exibidos à autoridade competente, quando
solicitados.

-

a

Aft. 22 É permÌtida
retirada dos livros
documentos dos
estabelecimentos do contribuinte para Íins de escrituração em escritório contábil ou em
estabelecimento do mesmo tìtular, observado o disposto no artigo anterior e sem
prejuÍzo de sua exibição nos prazos e locais determinados
autoridade
competente.
Art. 23 - Nos casos em que seja exigida a emissão de documenlos
fiscais, o contribuìnte íica obrigado a fornecer ao usuário, no ato da prestação de
serviço , a via própria dos referidos documento ou, se for o caso, o cupom de máquina

e

pela

registradora.

Arl. 24 - Os bancos e demais estabelecimentos de credito ficam
obrigados a franquear à fìscalização, de forma amplamente detalhada, todos os
documentos relacionados as operaçÕes, sujeiras ao pagamento do lmposto Sobre
Servìços por eles efetivamente prestados como contribuintes.

Art. 25

Sobre Serviços deverá
' O suieìto passivo do lmposto
realizadas ou prestar outras

aoresentar declaração periOúica das operaçÕes

áã ri"o, de acordo com normas fìxadas em resulamento'
e
r"tot .ãot de pedido de baixa de inscriçáo' -os livros
para
apresentados à repartição fìscal .'
documentos fiscais e coterciai" deverão ser
e inutilização das notas fiscaìs não
exame e lavratura dos teÍmos ãe encerramento

;ìiffiï,ã;t
I'vr 'svvvv Ëi;ì";è;;"
-il:-;ã-'r

''

emitidas.

fÌscal será
O extravio ou inutilização de livro ou documento
(quine)
15
prazo
de
no
competente'
comunicado pelo contribuinte a-i"putiiçào fiscaì
dias, a contar da data da oconência'
ou no Diário
Parágrafo Unicã -ì comunìcação de âmbito municipal'
OÍicìal do Estado.
Art.23.ocontribuìnteficaobrigado,emqualquerhipótese'a
óa data ca ocorrência' os valores
compÍovar, no piàtã ae so (trini;j oias, contados
os livros ou documentos extraviados ou
das ooeraçÕes a que se
'"i"iìiét
do pasamentg do ]mpl:to sobre serviços'
i"ïì',üããlll|"t Ëruiú" ""'úi"ução
prazo fixado neste aftigo'
Parágrafo unico I Se o'"oïttibuinte' no
puder fazê-la e' bem assim' nos casos em que
deixar de fazer a cJmprovaçáo ou não -ou
inioOn"u ' o valor das operações e do
a mesma for considerada in*tìti"ttt"
p"ru'ãuioiiaá0" fìscal' conroÍme o disposto no $ 2" do artiso

l{il, 27

-

;;ï;;"tã";ioitrãJo,
3" desta Lei.

Art' 29 - O profìssional autônomo não equiparados à empresa

fica

e contábeis'
fiscal' o lmposto sobre
ação
de
através
upui"oo
ãô -' ô"uÃãã
:
Serviços será acrescido de multa por infração de .
do imposto devido quando não
valor
oo
cenio;
| ' 80 % toit"niã iór.
de efetuar a retenção na íonte' nos
recolhido no prazo legat, e aos'que deixarem

e escrituração dos livros fiscais
dlsoensado
urrvw'
'ruev da manutenção

"-il.

casos previstos em lei;

aos que
100% (cem por cento) do valor do lmposto devido'
,ltìLiranoo-r" da adulteração de documentos fiscais ou
-;;ç"ü;
deixarem de recolher o imposio
ou paralelas' iecibos sem notas Íiscaìs
contábeis , notas flscais
ll -

frauduìentos;
córrósoondentes
*""""""""'
-- quaisquer outros meios
'ìí ou
por cento) do vator do ìmposto devido aos que não
zôõ;2"

iJr.",,tài

recolherem o imPosto retido.

o valor do
ParágraÍo Unico ' A multa por infração será calculada sobre

imposto, atualizado monetariamente'

Art. 31

-

O ã"tiutp'im"nto das obrìgações acessórias sujeitará

o

penalidades:
infrator as seguintes
"l- porïaltas
t"ucúnaOus com a inscrìção e alteraçÕes cadastrais:
que deixarem
a) à (ono) uniããàes Fiscais do Municipio - UFM's' aos
à alteração de d1q9.s cadastrais;
de proceder, no'prazo pi"uitto nããrtigo 34 desta Lei'
bi 0s (oito) Unidadi Fiscais do Municipio.
YI-i!Ì:^l?t^-^q,ïl
intuiio de recadastramenlo vla
desatenderem às solicitações de informações com
notifìcação, através de quaisquer meios;
'úÀioáo"t Fiscais do MunìcÍpio - UFM's' por falta de
c) r o (O'e.)
inscricâo cadastral;
""""'" *"-ï;ì'o loez; Unidades Fiscais do Municípìo - UFM'S' aos que deixarem
Lel' a baixa de sua inscrìÇão junto
de comunicar, no prazo pt"uìtìã no artìgo 35 desta
*à repartlção
-"- - '- fiscal ;
do Município - UFM's' aos
e) 25 (vìnte e cinco) Unidades Fiscaìs incompletos'
cuja aplicação
oue fornecerem ao cadastà ìiscat dados inexatos ou
natureza'
poisa resultar, para o infrator, proveìto de qualquer
ll - por faltas relãtionJut com livros' documentos fìscals e contábeis;

-

a cada
- UFM relativa
preço
total da
no
do
imposto
o
valor
incluírem
que
e
destacarem
documento fiscal, aos
tomador;
respectivo
ao
Nota Fiscal de Serviços, repassando-o
b) Oi (uma) Unidade Fiscal do Município - UFM relatìva a cada mês
de atraso, aos que deixarem de escriturar os livros fiscais e/ou contábeis, agravandose em 02 (duas) Unidade Fiscais do Município - UFM's, quando o atraso for
decorrente da falta de um ou maìs livros;
c) 01 (uma) Unidade Fiscal do Município - UFM, aos que escriturarem
um ou mais lìvros fiscais e/ou contábeis em desacordo com a legislação municipal e
comercial, respectivamente, relativa a cada mês em que se verificar incorreçÕes;
d) 01 (uma) Unidade FÌscal do Municípìo - UFM, por Nota Fiscal de
serviços ou documento Íiscal equivalente, utìlizado em desacordo com as normas
estabêlecidas ou após decorrìdo o prazo regulamentar da sua utilização;
e) 03 (três) Unidades Fiscais do Munìcípio - UFM's' relativas a cada
serviço prestado sem a respectiva emissão de Nota Fìscaì de serviço ou documento
íiscal equivalente, aplicáveis cumulativamente ao prestador e ao tomador do serviço,
este quando pessoa juridica:
f) ( 05) cinco Unìdades Fiscais do Município UFM's, aos que
gozando de incentivos fìscais ou isenção, deixarem de emìtir Nota Fìscal de serviços
ou documento íiscal equivalente;
S) OS lcinco; Unìdades Fiscais do MunìcÍpio - UFM'S, aos que
utilizarem livros fiscais sem a devida autentìcação;
h) 05 (cinco) Unidades Flscais do Município - UFM's, pela não
apresentação dos livros e documentos fiscais, no prazo regulamentar, em caso de
encerramento da emPresa;
i) 05 (cinco) Unìdades Fiscais do Município - UFM's, aos que
utilizarem documentos fiscais com numeração e seriação em duplicìdade, aplicáveis a
cada serviço prestado;
j)
10 (dez) Unldade FiscaÌs do Munìcípio - UFM's' aos que
deÌxarem de Íázer a necessária comunicação ao órgão fiscal competente, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, quando ocorrer inutÌlização, extravio ou furto de lìvros e
documentos fiscais:
I ) 15 (quinze) Unidades Fiscais do Municipìo - UFM's' aos que
escrìturarem livros fiscais ou emitìrem documentos por sistema mecanizado ou de
processamento de dados, em regime especial, sem prévia autorização do Órgão
competente;
'
m) 20 (vinte) Unidades Fiscaìs do MunicípÌo - UFM's' aos que
ìmprimÌrem, para sì ou para terceìros, documentos fiscais em desacordo com a
autorização
' concedida;30 (trinta) Unidades Fiscais do Município UFM'S' aos que, em
n)
proveito próprio ou alheio, utìlìzarem documento fiscal ou contábil falso;
o) 40 (quarenta) Unidades Fiscais do Município - UFM's' aos que
imprimirem ou mandarem imprimir, para si ou terceiros, documentos fìscais, sem
prévia autorização da repartição competente;
- UFM's' aos que
Él 50 (cinquenta) Unìdades Fiscais do Municípìo
e seriação em
numeração
fiscais
com
imprimìrem ou'mandarem imprìmìÍ documentos
a)

duplÌcidade.

01 (uma) Unidade Fiscal do Município

porÍaltas relacionadas com a ação fiscal e fraudes;
a) 30 (trinta) Unidades Fiscais do municípìo - UFM's' aos que se
recusarem a exibìr livros ou documentos fiscais e contábels, embaraçarem ou elìdirem
a ação fiscal;
'
b) 5 (cinco) Unidades Fiscais do Município - UFM's quando. se
configurar adulteração de documentos íiscais com declaração Íalsa, quanto à espécìe
ou p;eço do serviço ou pela prática de qualquer outro meio fraudulento, relativas a
cada documento emitÌdo.

lll -

$ 10 - Nos casos previstos na alínea "c" do Ìncìso I deste artigo , o
cadastramento será feito de ofício, sendo conferido ao contribuinte uma inscrição
provisória para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, providenciar sua inscrição
defÌnitìva.

- A penalidade prevista na alínea "i" do inciso ll deste artigo não
exime o contribuinte da obrigatoriedade de publicação da ocorrêncÌa, em jornal de
S 2o

grande circulação, bem como, em caso de furto, do registro de queixa no órgão policial
competente.
$ 3o - Nos casos previstos nas alíneas "o" e "p" do incÌso ll deste artigo,
a empresa gráfica ficará proibida de confeccionar documentos ÍÌscaìs relacionados ao
lvlunicÍpìo peìo prazo de 180 (cento e oitenta )dìas.
S 4" - A inobservância da proìbição referida no parágrafo anterior
implicará o dobro da penalìdade prevista na alínea "o" do inciso ll deste artigo.
Art. 32 - As penalidades previstas nos artigos 30 e 31 seÍão aplicados
cumulativamente, quando couber, e em dobro, nos casos de reìncidência.
ParágraÍo Unico Será considerado reìncidente o contribuinte que

-

cometer a mesma infração no prazo de 01 (um) ano da falta anterior, apurada por
procedimento administrativo f iscal.
Art. 33 - Toda pessoa física e jurídica contributnte de trÌbutos
municipais deverá inscrever-se na repartição fiscal competente, antes do ìnício de
suas atividades, conformedisposiçÕes regulamentares.
Parágrafo Unico - São também obrigados a inscrever-se aqueles que,
no Municípìo, exerçam no território deste, em caráter
não
estabelecidos
embora
permanente,
atividade sujeira à tributação municipal,
habitual ou
Art, 34 - As alterações ocorridas nos dados declarados pelo sujeito
passivo para obter a inscrição assim como a paralisação temporária da atividade serão
comunicadas à repartição fiscal competente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que ocorrer o fato.
Art.35 - O contribuinte de tributos municipais é obrigado a requer
baixa de sua inscrição junto à repartição fiscal competente, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da data da cessação da atividade.
Art. 36 - A inscrição será suspensa de oÍício, quando verificada a
cessação da atividade sem o requerimento da baixa.
$ 1o - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da
suspensão de que trata este artigo, sem que o contribuinte tenha regularizado a sua
situação cadastral , a inscrição será cancelada de ofícÌo, ficando o inadimplente, para
todos os efeitos legais considerado como não inscrito.
$ 20 - A suspensão ou cancelamento de ofício não implicará a quitação
de quaisquer obrigações tributárias municipais de responsabilidade do sujeito passivo.
S 3o - Os titulares e/ou sócios de empresas inadimplentes com a
Fazenda Municipal responsáveÌs solìdários pelo montante dos debitos tributários
municipais, fÌcam impedidos de obter registo munìcìpal e autorização de
funcionamento para outra empresa, ate a quitação de todas as obrigações Íiscais de
sua responsabilidade.
Art. 37o - O estabelecimento gráfico somente poderá confeccionar
documento fiscal, inclusive aquele de regime especial, no que concerne à tributação
municipal, mediante autorização previa da repartição fìscal competente.
ParágraÍo Unico - A autorÌzação será concedida por solìcitação do
estabelecimento gráfico à repartição fiscal, mediante preenchimento de documento
próprio defìnido em regulamento.
Art.38o - É obrigação de todo contribuinte de trìbutos municipais exibìr
documentos e livros fiscais e comercÌais, prestar informações e esclarecimenlos, no
prazo de 05 (cinco) dÌas, a contar da data da ciência da intimação expedida pela
autoridade fiscal.

contribuinte obrigado, ainda a franquear seu
estabelecimenio e a exibir todos os documentos relativos à prestação de servÌços'
constituindo embaraço à ação fiscal o não atendimento dessa obrigação' sendo
"a', desta Lei'
aplicável a penalidade prevista no artigo 31, lll
"caput" deste artigo será reduzido para
no
prazo
estabeiecido
5 Z" - O

S 1o - Fica o

04 (quatro) dias nas intimações subsequentes
parágrafo anterior serão limitadas a
S 3o - As intimações de que trata o
atendimento do que foi solicitado,
não
o
fìscal
02 (duas), impõrtando embaraço à ação
"a",.desta Lei
31.,
lll,
prevista
no
artigo
com aplicação da penalidade

'

Poderá ser emitida uma única intimação obedecìdo o-.prazo
fiscal'
máximo de t3- Ìtreze) dias, findo o qual estará caracterizado o embaraço à ação
postal'
aviso
por
com
via
lntimação
de
ò S" -'É facultada a expedição
de recebìmento, ou através dos Órgãos de comunicação'
AÉ, 39o - Fica o Póder Executivo autorizado a aplicar aos sonegadores
27 de dezembro de
de tributos municipais as disposições da Lei Federal no 8 1.37, de
as relações de
e
contra
1990, que define crimes contra a ordem trìbutária, econômica
consumo.

S 4"

-

Esta Lei será regulamenta em até 30 (trinta) dias apÓs a sua
DUblicacão oelo
- Executivo Munìcipal.
" Âtt'
Fica suprimida a expressão "trabalhadores avulsos"' do
parágrafo únìco do artigo 26, da Leì no 1.697, de 20'12 83
Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubìicação'
42o

Art.40'-

1i; Aú..

revogadas as disposições em contrário

em contrário'

Manaus, 11 de julho de 1994
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
Prefeito MunrciPal de Manaus

ISPERABRAHIM LIMA
Secretárìo Municipal de Economia e Finanças
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Irnptiurir

CONSEINO TEDENAL

Provimento No 11212006
domingo, Í0 de setembro dê 2006 às 12:00

que lhe são coniÉrrldas t:rll'
o,.ìoNSËLHo FÉDERAL DA oRDEt\'l Dos ADVoGADos Do BRASIL. no uso das atribuiçÕes
iì11ì.]:VijaLr.,in.,8'90ô.de4C]ejulhode1994.EstaÌutodaAdvocaciaedaoAB'tendoc.rVjslaoí']Llef0]ljci]i]'il:].''
ao apreciar a Í:rop09lç'r! ìì
tl]e:ìütl LxÌreordinária do conselho Pleno, realizada rlo dìa 10 de seteílìaro de 2006,
0íì2,1i2003/coP.

R!:SOi-VI

Aí. 1'As Sociedades

do Ëstaluto da Advo':racti'r I ir
EAOAB, os ârts. 37 a 43 do seu ReguÌâ'Ììento Gelal e as dìsposlçócs 0tlsrti'

cìe Advogados são conslitLìidas e reguladas segundo os

Or.jem dos Advogados do Erasil (OAB)

-

âris 1 5 a

'17

ija(]vií]]enLo.

irdicados a sellu ri
2,'O Coftr?llo social cleve corLer os elemerìÌos e aÌender aos requìsitos e diretrizes
ou patronlrlico clos sócios ou, pelo nlenos de urIì ilírl'''s
i-ì i'ìzão social, constituida pêlo nome completo, nome social

Ar1.

l-

manutenção, por ÍâlecirÍìeírto de sÓLiio 'luL' ìir{
rospr-r|sáveis pela adnìinlstÍaçâo, assim como a previsão de sua alteração ou
(NR. Ver ProvlnrcìrÌo n 1l212016)
icrìha dado o nonre, observado, arnda, o clisposto no parágraÍo único deste ariigo;
dircll'' :r
"r' '
l .o obiclo social, que consistirâ, exclusivamente, no exercício da aclvocacia, podt'ndo e:speciïìcar Ú ra'no'lo
socìctìade: se dedìcará;

lll - t) prazo de duração;

l\/

o cndareço cm que irá aiuarì

v a valor do capital
_

pürticìpação dü
socÌal, sua subscrÌção por todos os sócios, corn a espccificação da

cilia aliri'. i, i'

Íorm:ì de sua integralização;

peliodos que ìndicar:
Vl - o Cr]lerìo de distrìbuição doS resü|tados e dos preju:zos Verjíicados nos
perìdeílle!ì devidrls
,
cle cálculo e o modo de paganlento dos haveres e de evenluais ho-loriâlios

vll a íoroìa

llt

r' ri .,

Ii:ì--c do. irssim como íìo .ìue se relirar dâ sociedade ou que dela lor excÌuido'

Vlll - a

possibilidsale,

ou não, de o sÓcio exercer ã advocacil autononlan.Ìerl1c

e

hoìarátos c0mo receìta Pessoal;
sÓcios que conslaT{'rÍì 4rl
lX - é permitido o uso do slmbolo "&", como coniuntivo dos nonres ou rlonles sociais de
df.rorrinação social; (NR. Ver Provimento n. 17212416)

x - não sã0 aclnlitidas a regÌstro, neÍÌl podenì íunconar, soclealades

cìe Advogados

quc revislanì a formi;

cJ--

sÒil;rtj::tlr'

lríiiprcsiiìia ou ôooperativa, ou qualquer outra modalidade de cunÌlo lÌìelcanÌil;
:'ìs'')' 'r'r"
xl c lnlitrescindivel a acloção cjc cláusula com a plevisão explessil dc que, alÓm da socicdade,0 sócio o'i
'..\,.n-.:r suu-.dlála e ir n itadJmc rle pe'oS dalos ccJsfdos .'os c crÌ': po- a-:ìo t-' t "' is'to ' ''r "
;irivociìcraì (NR. Ver Prôvimenlo n. 14712012\

xil - sL.iá admitida cìáusula de

medÌação, conciÌiação e ârbitrÍìgem, inclusive com

Discrplina da OAB;

a indicação do ïrlbuniìl clc Ëtìill "
c!áusul:s rlrrc \trp lri'''

con
Xill - náo se adnììiirá o reglsiro e arquivamenio de Conirato Social' e cie suas aìteraçÓes'
quoÌas de serviço
tlirell0 dc votó de quãlquer dos sócios, podendo, entrelanto. eslabelecer
{.1

oll qllotas coÍÌì illr'ìi'r"

lL..enciacios. veciado o f.acÌonamenLo de quotasì

XIV - (Revogarlo). (Ver ProvirÌrenlo

n

169/2015)

qualquer que seja o regime de bens des;tlc
e pernìÌtida a constìtuição dê sociedâdes de Advogados entre cÔniuges,
tja oAB em qU(] Se deva plUlÌlrJveT o l-L]:L r
ciuc ambos Sejânì advogados regularínente insclitos no conseli]0 Seccional

xv,

,

ârrluìvâmenloi
dislrilluiÇão
xvl - 0 conirato social pode clelerminar â apresentãção de ilalanços mersais. conl a elelivâ

d0!ì

resultad"

httpJ/www.oab.org.br/util/pÍint?numero='l12%2F2006&print=Legislacao&origem=Provimentos
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sóci0s a câdâ n.ìês:

XVil - âs alleríìçÕes do Conlrâto Social podefir ser decÌdidas por nlaioria do capÌtal sociaÌ, salvo se o CorÌtri,rtl

:i.'l:,,

CelernìirÌar ã necessldade de quorunr especiâl parã dëllbe[eção;

XVlll - o Conlrato Social pode prevcr a cL.ssão lolãl ou parciaì dc quotâs, dosdc que se opere por intcr ladio il(ì
iiprovild:r pela n1ãloria do capìtal social.

iìlì1rr.riri.ri

1" Da razâo social não poderá constar sigìa ou expressão de fantâsiâ or das car.rcterísticas m(ìrcarìts. d?\.,tri.li) tlr
.ìcorrpanhada de expressâo que indique tratar-se de Sociedade de Advogados, vedada a reierência a "Sociedalaie Cir
"S.C."; iNR. Ver Provimenlo n. 14712A12)

i

tì 2" As obrigações não oriündas d€'danos causêìdos aos cLientcs, por ação ou omissão, no exercício dii advo(ia{ ,1 it,
.,ri.:(ìÌrrr lr3tamento previsto no

aÍ.

.,.i

'1.023 do Códiqo CÌvil. {NR. Vor Provinrento .\. 11'/12ú12)

Ârl

:lo SorÌìeílie os sócios respondem pela direção social. não poden{io
qsuas
.
-si arrhrs ao cu'po socra

\

),.

1u O socio adnrinistrador pode ser substituldo

ìo

a issponsallili(lade prolsslorílL ser (.ofrir,lii

exerclcio de suas funções e os poderes :ì ele atril)irírio:j

l

fìr-ìr.j!:l

revaçlad0s a qualquer lempo, conforme dispuser o Contrato Social, desde que assiÌlr declcl do pe â rììiìiorlí.r {lr) ciliritirl .,,: .:i

S 2" O sócio, ou sócios âdmìnisiradores, podenr delegar ÍunçÕes próprias da adn'ììnlstraçáo operaclen;ìl a l.rroliss,ir ir,,
(ìi.,irlaatados para esse finr.

/ìrL. 4"

4

exclusão de sócio pode ser deliberada pela maioria do c?rp l?rl soclaL, êdi.rrte alieraçâo corrlriìlu?rl. Liír:xi'.'

,.r,r,.

obsorvaclos os leTmos e condições expressamente previstos no Contrcto Social.

Pârágraio único. O pedido de registro e arquivamenio de alteração contratlral, envolvendo ã cxclrsão cle sócir, 1.,!rr 1.:iiir'
ìr'ìsÍruicio conr

a prova de comunicação felta pessoalmente ao interessado, ou, nâ sua lnlpossiiriliclad{r.

pc,r íri,r

ir:

.,

.rìr1iírcada por oÍicial de reg siro de li:ulos e documenlos.

,\rL. 5" l\os casos em que houvl,r redução do f(rnlero de sócios à

un

ìpessoa lidadL,

a pluraldade de

sócLc,.,

itt',:')t:::,,

,ruonstlluída enr até 180 (cenlo e oitenta) dias, sob pena de dissoluçâo da sociodado.
A[1. ô" As Sociedades de Advogados, Íìo exercíc]o de suâs âtividsdes, somenie l)ode r tri;Ìi{tiìr

rs :ìlos ird saiì,

:r,;,.

sui,ìs Jinalidades, assim cornpreendidos, denire oulros. os de suã admÌnìslaação regular. aì celel)raçâo de conlt-ãloÌì erì r

!ij

il

Piì-áaraio único. Os atos privativos de advogado devem ser exercidos pelos sócios ou por advoqados vlfc.tl:,Ìat).r
soclcdade como âssocìados ou cor'Ìlo enlpregados, mesíÌìo que os resuliados rcverlanr parlt o pâtrìmônio socì?lì.

i.

liara represenlação, consultoria, âssessoÍlã e deÍesa de cllentes por lnlerryréd:o de advogados de seus quadros.

Arl.

7n O reqistro cle constaluição das Sociedades de Advogados e o arcluivarÍrento de suâs alt(,'rãlçóes coÍìlraiuais (J'.,,,.:rì

sei fijiÌos perante o Conselho Seccional da OAB eÍr que Íorenì inscriios seus rÍreÍrbros. rìedrante préviir de !!,iri.iì., ,1,
próptlo Colrselho Õu cje órgão a que delegar iâìs atribuiçÕes, na forÍna do respeclivo Reginìerrlo lnteroo. devef!L' ,:
Conselho Scccronal, na íornra do disposto no ProviÌnento n. 98/2002, evilar o rcgistro de sociedades conl rJzocs

"!ì'nalfìãrtts

ou idôntlcas ou provocar a correçào dos quc llvercr sido cialrâdó:r cnr d!plìciaiaí-lc. obscfyncio

I

s1.,..,1,.

iì|1..Ì , r'..

i)rijcstlôncia

$ 1" O Conlralo Social que previr â criação de fìlial, bem assim o instrurnenlo de alteracão conlr,rtrrl piìra í,,s!riì iiitiìltilir:.1
dílver ser registrados tambóm no Conselho Seccional da OAB em cujo lerritôrio dsva íuncionr. a 1i lal fìcan!u ,-r:: ,.:...,r.
obrigados a irìscrição suplenìc.rìtar (g 5" do art. 15 da Lei n. 8.906194).(NR. Ver ProviÌrìcnlo rr. 126i2008)
S 2u O

número do registro da Sociedade de Advogados deve ser indicado efir iodos os contralos que est.r celebíar

Ar1.3o Seráo averbados à rÌìârgem daÌ registro da soc;edade e, a juízo de cada Conseiho Se(ìct0nâ],

eÍl

lìvro

l)ri)t),r,,,,

ficiriì de controle nìantidos para tâl Íim:

l-

0 [alecirìenlo do sócÌoì

ll - a declaração unilateral de retirada Íeita por sócìos que nela não quelram n]ais coÍllinuar:

ll: - os ajusies de sua associação com advogâdos, seín vlnclrlo de enìprego. para atuaÇáo profÍssiorâl e pârliciÍraçarir
httpt/www-oab.org.br/util/print?numero=112%2F2006&print=Legislacao&origem=Provimentos
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r(jsullados:

1V os elusles de associaÇão ou de colaboração ôofiì outras Sooìedades de Advogados;
V - o requerimento de registro e autenticaçâo de livros e clocumerìtos da sociedade,

Vl - a abcrtura do filÌal em outra Unidadc da Fcderaçâo:
vlì - os denìais atos que a sociedadc julgar convenientes ou que possam envolver lnteressos dc tcrcelros
1o

S

(iq!
As averbaçóes de que tratam os incisos I e lì deste arllgo não aíetânì os d reilos do apuração de haveros

frcril.:')':

d0 íslecido ou do sócio retírante.

para av{]rb;ìçalLi cii'
2,'O:r Conlratos cle Associação corì advogados sem vÍnculo emplegalício devem ser apresentados
'
{1Íôs) vi:ìs. nlediantL. reqücrimenlo dirigido ao Presidente do consolho seccional, observáìdo o seguirìte;
I !nliì via iicârá arquìvada no conselho seccional e as outras duas serão dcvoÌvidas para as partes, çom a an01il0'iu üil

\

iì,rrj

rl)eção

raliì

llzada

;

reger as relaçoes e condiçoes da associação estâbelecida pelas partes'

passe a ser sÓclrì de oülril
3u As associaçóes entte sociedades cle Advogados não podenì conduzir a que unÌâ
socied'ì(jc de Advoiii"ir'':
cumpiÌnd0-lhes re$peitar â regra de que soüente advogadc)s. pessoas naturâls, podt]nl constituir

$

g" os cìocumentos e livros contábeis que venhaÍn a ser aclolaclos pela socÍeci?lcle de Atlvogôdos, para cortler t t, I i;:i:t'
^rt. lerceiros. eÍÌcácìa ao respectivo conteúdo ou aos lançamenlos neles realizâdos, podeÍl ser regislraclos € íìL,li,"Ì'i:''1:) '
de
no Consellto Secclonal conìpeÌente.

o controle dos registros de que trata esle artìgo Ììedianirl
rírsìioil:'"'l
numeração sucessiva. conjugada ao núnrero do registro de conslitulçáo da socic{:1ade, anotâlldo-o--i 1ìcs

Paráç]raio único.

os conselhos seccionâis

devem Ìlanter

requerlmcntos cle registro, averbados na formâ do art Bu capuÌ incisÔ V
de Advogarlos cle cada conselho seccional dãì oAB devc Írir rl'rr u n
rìrr :r'rrr l '1
de aìnotação de todos os atos relativos âs socìêclades de Advogados que lhe incumba regi:itrar, atqlrivür
permìtarn aìssegur;ìr a vrJíarliuilali) rl:ìi'
ço|]troleìdo por meir.r cìe Ììvros, fÌchas ou outras nlodaljdacles análogas, quo lile
lilnçeìmenlos que efcluar, bem como a efÌcìência na prestação cie inÍornìãçÕcs e sua pubiicidadc'
ou arquivâÍÌìento dos atos de que trata este aatigo dcv{' o''oiÌ'rr t:':l
:a 1o O cancelamento aie qu?llquer regìstro, averbação
reqislr'] (lil
vÌrÌude de cleclsão do Conselho Seccional ou {:lo Órgão [especlivo a que sejam comeiidas as alribuiçiies {1-'
oiicio 0u pcr provocação de cìuem demonslre inletesse
qualquer pessoâ, co presiela e ilìdependenlenrente dc dlis'il,.r'i' 1ì'
$ 20 o conselho seccìonal e obrigado a fornL,cer, a
I
ilutorìzação. cedidÕes conÌendo âs iníormações que lhe forenì solicitadas, coÍn a indìcação dos nornes c rlorTrc'j Ju!
1721211"12)
advolJaclos que liguratem. pot qualquer modo, nesses livros ou fichas de regìstro. (NR. Ver ProviÍÌìenlQ ü

,\r1. 10.

o selor de regislro das sociedãcles

r.
A.i. 11. Os pedicjos cle regislro de qualquer ato societário relaciÒrìâ(ìo a e:i1e P[ov r]ÊrÌto serão irrslr|]rJu\ c"^
quiiaçá0 dt lrrbüi':r il
11e quitaçãc.: das obrigaçÓes legais lunlo à oAB, Íicando cìispensados de conìprovaçâo da
I

ccrrlrlbuiçocs sociais fecierais. (NR. Ver ProvÌmento

n

'159/201 3)

peìdidos de rcgisiío de (:ttrcrt:itt t::lirr
F,arágt-âlo único. Fìcarn dispensaclos da comprovaçáo de quilação junto ao Fisco os
de SocìiLli'tlir
de fillais. sucursais e outras depenciênciâs de Sociedade de Advogados e os pecliclos cie regisÌro de exlìnção

de Advogêdos que nllnca obtìverarì sua Ìnscrição iunlo à Secretaria da Receita Federi'ìl'

Ìlrrr ':
O Coniralo de Associação fìrmado entre Socìe{jades do Advogados dc lJnidadcs da Federaçâo difcrcrìtr'l,
eÍÌì cadiì iirl'
sua cÍicâcia vinculada à respectiva averbaçâo nos conselhos seccionais envolvidos, com a aproselriação.

tut.

.12.

aiel,.s d{ì cerlìdoes cle breve relalo, comprovarìdo sua regulaririade

deverão adaplaf-!'ì iì:l
13. As Socledades de Advogados consliluldas na iorrna das regulanlenlações anterìore!;
disposições deste Provimenio ate o día 31 de iulho de 2009. (NR. Ver Provinìen1o n. 125i2008)

Arl.

()
Art. 14. Esle Provintento enlra em vigoÍ na claÌã da sua publicãção, aevogado ProviÌììe]llo n. !2121]t)o
httpJ/www.oab.org.bíutil/print?nurnero=112%2F2006&print=Legislacao&origem=Provimenlos
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Brasilia. 10 de setembrc de 2006.
Rober-to Antonio Busato. Pteside'ìle

ScrgÌo Ferraz, Relator

tijJ
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