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PPAARREECCEERR  SSOOBBRREE  TTRRAANNSSFFOORRMMAAÇÇÃÃOO    
DDEE  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  DDEE  AADDVVOOGGAADDOOSS  

 
 
 
 

       Consulta:  Pode  uma  Sociedade de  Advogados ser                           

transformada em sociedade empresária? 
 
 
 
1. A consulta decorre do caso R. Mazzei Advogados Associados da OAB/ES. Dita 
Sociedade de Advogados pretendeu se transformar em sociedade empresária e, 
antes, suscitou a pertinente consulta. A Seccional do Espírito Santo, aos 08.05.08, 
entendeu, por unanimidade, não ser possível tal transformação, acompanhando o 
voto desfavorável do Conselheiro Relator, Dr. Imero Devéns Junior. 
 
2. O caso pela sua relevância foi remetido à Comissão Nacional de Sociedades de 
Advogados do C.F. da OAB, cujo Presidente, Dr. Manoel Antonio de Oliveira Franco, 
encaminhou-o a Dra. Clemência Beatriz Wolthers como Relatora. A Dra. Clemência, 
trouxe o caso à Comissão de Sociedades de Advogados da Seccional de São Paulo e 
pediu subsídios. 
 
3. A Seccional de São Paulo teve decisões contrárias; quer dizer: permite que 
Sociedades de Advogados sejam transformadas em sociedades empresárias. Na 
ocasião, aos 12.03.09, foram incumbidos o Dr. Celso Azzi e o Dr. Félix Ruiz Alonso 
de elaborar este parecer a respeito. 
 

 
 

A TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA 
 

4. A transformação é o instituto jurídico que permite que uma pessoa jurídica, 
mantendo a sua personalidade, mude de forma ou de tipo societário. Vale dizer: a 
sociedade não se extingue, porém, se transforma ou muda seu revestimento. A 
transformação não implica a extinção da pessoa jurídica, nem a constituição de 
uma segunda pessoa jurídica. Trata-se apenas da mudança da tipologia concreta 
da pessoa jurídica, mantendo-se a personalidade jurídica – é como uma 
metamorfose. 
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5. A transformação é, pois, uma operação exclusivamente jurídica, que decorre da 
criação pelo Direito da personalidade jurídica, com distintos acabamentos: 
associação, fundação, sociedade simples, sociedade empresária, etc. 
 
6. Por outro lado, é necessário recordar que a pessoa jurídica não existe sem uma 
tipologia concreta: de sociedade empresária, de associação, de sociedade simples, 
de fundação, etc. E a existência da pessoa jurídica começa pela inscrição de seu 
ato constitutivo no respectivo registro público (art. 45 do C.C.), ato constitutivo 
esse que não existe sem o revestimento próprio de um tipo de pessoa jurídica. 
 
7. A personalidade jurídica, inspirada na pessoa física ou natural, é –ao igual que 
esta- uma composição, para usar a terminologia clássica, de matéria e forma, que 
se poderia traduzir por totipotencialidade cósmica (matéria) e atualização dela por 
uma determinada potencialidade (forma). 
 
8. Entretanto, a personalidade jurídica é uma criação da cultura jurídica, que 
portanto inexiste no mundo físico ou natural. Daí que a sua composição tenha 
umas características próprias. A rigor a pessoa jurídica seria uma composição de 
totipotencialidade jurídica (todas as maneiras possíveis de pactuarem os homens na 
busca do suum) com um tipo determinado de agrupamento ou coletivo humano 
(forma concreta). 
 
9. Essa composição “sui generis” permite que a pessoa jurídica se possa 
transformar, coisa impossível para a pessoa natural. Em outras palavras: enquanto 
a retirada da forma concreta e própria de uma pessoa física (José, Jorge, Cecília,...) 
implica na sua extinção, a retirada da forma (associação, sociedade empresaria,...) 
de uma pessoa jurídica não a extingue, por não ser esta uma composição 
metafísica, mas apenas jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção. 
 
10. A sorte do instituto da transformação depende exclusivamente da lei. Faz-se 
mister interpretar os poucos dispositivos que dela tratam. Em princípio, a 
transformação (mudança da forma da pessoa jurídica) é perfeitamente possível. 
 
11. Vale a pena reproduzir aqui palavras de um acórdão: “A transformação, 
prescindindo da dissolução e liquidação da sociedade que vai se transformar, não 
faz surgir nova sociedade, não se havendo falar em sucessão. É a antiga sociedade 
mantendo a mesma personalidade jurídica, porém com outras vestes” (AP. Civ. Nº 
101.142-2 de 24.06.85 do TJSP). 
 
12. Deve-se dizer que, em princípio, toda transformação é possível, exceto se for 
absolutamente impossível realizá-la –“ad impossibilia nemo tenetur”.  
 
13. Levar-nos-ia muito além dos limites deste parecer, a análise das 
transformações impossíveis, por isso nos restringiremos a análise dos 
impedimentos apontados no relatório da Seccional do Espírito Santo, que 
impediriam a transformação das Sociedades de Advogados.  
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OS IMPEDIMENTOS APONTADOS 

 
14. O Relatório da Seccional de Espírito Santo fundamenta, em primeiro lugar, sua 
proibição no art. 16 do Estatuto: “Não são admitidas a registro, nem podem 
funcionar, as sociedades de advogados que apresentem forma ou características 
mercantis”... e conclui dizendo: “não se pode admitir a sua transformação dentro 
dos registros da OAB”; e arremata: “A lei de regência, conforme demonstrado, veda 
a possibilidade” (item 2.5 e 2.8 do Voto do relator de 06.05.08, Dr. Imero Devéns 
Junior). 
 
15. Todavia, uma coisa é que a Sociedade de Advogados não possa ter forma de 
sociedade empresária e outra distinta é que não possa abandonar a sua forma 
advocatícia para obter a tipologia empresária. O Estatuto não proíbe a 
transformação das Sociedades de Advogados – não veda que abandonem seu tipo e 
que se revistam de outro distinto. 
 
16. Em segundo lugar, o Relatório da Seccional do Espírito Santo se reporta à 
proibição do registro das Sociedades de Advogados em outros registros, nas Juntas 
Comerciais (RPEM – Registro Público de Empresas Mercantis) ou no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas. Trata-se da proibição do § 3º do mesmo art. 16 do estatuto: 
“É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas 
juntas comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de 
advocacia”. 
 
17. Ora, não se trata do registro de pessoa jurídica cuja atividade seja a advocacia. 
Trata-se de transformação da Sociedade de Advogados, a qual consiste no 
abandono da tipologia advocatícia, para aquisição da tipologia de uma sociedade 
empresária. 
 
18. O fato de que os atos constitutivos das Sociedades de Advogados, assim como 
todas as suas alterações se registrem no registro próprio, não veda a sua possível 
transformação ou mudança de tipo. 
 
19. O Relatório, em questão, termina dizendo que “não havendo mais interesse dos 
sócios em manter a Sociedade de Advogados, o único caminho a ser trilhado é a 
sua extinção”. Conclusão esta que desconsidera outras opções possíveis da 
liberdade contratual dos sócios, entre elas a transformação societária. “Quis potest 

magis potest minus” – quem pode o mais (a extinção da pessoa jurídica), pode o 
menos (a transformação). Seria necessária a lei que proibisse a transformação –sem 
ela, as Sociedades de Advogados podem deixar de o ser pela sua transformação, 
sem necessidade de se extinguir a sua personalidade jurídica. 
 
20. Talvez o obstáculo seja mero formalismo registral: vedar o registro do 
instrumento de transformação, no Registro das Sociedades de Advogados. Ora, não 
se trata disso; basta averbar no Registro das Sociedades de Advogados o 
instrumento de transformação, ao mesmo tempo que se leva ao RPEM – aqui, sim, 
para que se registre a pessoa jurídica com o seu novo tipo de sociedade empresária. 
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21. O Código Civil, depois de confirmar que a transformação não implica dissolução 
ou liquidação da sociedade, acrescenta que: “obedecerá aos preceitos reguladores 
da constituição e inscrições próprios do tipo em que vai converter-se” (art. 1.113 do 
C.C.). Isto significa que o arquivamento e registro imprescindível e essencial da 
transformação da Sociedade de Advogados em sociedade empresária é feito no 
RPEM. Desnecessário esclarecer que não se trata do registro do ato constitutivo 
nem das suas alterações contratuais, mas de um ato modificativo excepcional 
(transformação), que se realiza como se constituiria a sociedade empresaria –
resultante da transformação. Este o ato essencial e, em principio, suficiente, que 
consiste na modificação contratual do tipo societário. 
 
22. Além disso, em virtude do micro-sistema societário formado na OAB, 
imprescindível para a boa marcha do exercício profissional, deve-se, no caso de 
transformação da Sociedade de Advogados, começar pela averbação do 
instrumento, no Registro da OAB, obedecendo ao § único do art. 999 do C.C., 
verbis: “Qualquer modificação do contrato social será averbada”. 
 
23. Brevemente: a transformação das Sociedades de Advogados em sociedade 
empresária deve-se fazer em três passos: primeiro, averbação da transformação no 
Registro da OAB, segundo, registro no RPEM e, terceiro, depois de registrada a 
sociedade mercantil, informar o Registro de Sociedades de Advogados, com a devida 
certidão, de que a pessoa jurídica tem forma empresária e, como tal, está registrada 
no RPEM, pedindo a baixa. 
 
24. Em síntese: não se deve coibir a liberdade decisória dos advogados sócios, 
deixando-os agir livremente, sempre que os seus atos não sejam ilícitos ou 
taxativas proibições legais.   
 

Conclusão: No nosso entender, as Sociedades de 

Advogados  podem se  transformar 

em sociedades empresárias, uma vez 

que não há lei impediente. 
 
 

 

CELSO DE SOUZA AZZI 
Relator  

 
 
 

FÉLIX RUIZ ALONSO 
Relator 

 
 

Parecer aprovado por unanimidade dos Membros presentes, na Reunião da  
Comissão das Sociedades de Advogados realizada em 14 de maio de 2009. 


