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Visto:
Em:3111012019

C E R Í I F I C O que a 3â (terceira) Alteração Contratual da Sociêdade denominada

"DANTAS, DOlt lMcl & SILVEIRÂ ADVOGADOS ASSOCIADOS" foi rêgistrada no

LV. C-7, Documentos e OutÍos Papéis, à fl. 89 (oitenta e nove). desde 29 (vinte e

nove) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) a sociedadê passa a chamaÍ-se

"DAi,|TAS & DOillNlCl, ADVOGAoOS ASSOCIADOS" Eu, Eliane Rodrigues

Mac€do, funcionáÍia da comissãô de Sociedade de Advogados , subscrevo, dalo e
assino â presente certidão, que vaivisadã pela SecÍetária Geral desta Seccional.

Comissão de Sociedade

da Cômissào de Sociedade OAB/MA
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Sec.etária Geral da OAB/MA
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Teresa Farias de Sousa
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DANÍAS & DOMINICI

CONTRATO SOCIAL
DANTAS, DOMINICT & SILVEIRÀ ADVOGADOS AS§OCIADOS

CONSOLIDAçÃO

Pelo presente irstumento paÍiculai de aoÍlsolidâção de contrato sociâl, os abaixo-assinados:

sóCIo 1: Átila Feitosâ Csstêlo 3rrDco DrDt s, brasileiro, divorciado, advogado, RG 2,ó?9,794,
OAB/N4A 12.885, CPF 810.434,493-53, .eside e e domiciliado ía Rua ôos cuÍiataÉ, qudü.08,
Lote l, EdiÍicio PoÍal da Lagoa, Apa âmento 503, RenasceÍtça II, São Luís, MaraDhão, CEP
65.075-460.

SÓCIO 2: VagneÍ MâÉirs Domitrici Júrior, brasileÍo, urüào estável, advogado, RG 11611,79991
SSP/MA, iDscrito na OÁB/MA sob o n" 9.403, CPF n" 007.812.123-08, residente e domiciliado a

residente e domiciliado na Rua 13, Quadra n" 25. Casa n' 10, Araçagy, São José de RibamaÍ, Marâ-
nhão, CEP 65.110-000.

As pa.les acima idenrilicodos lêm, enlre si, jtltío e aceflada o preserrte Cont alo Social de
consÍiluição de üma So.i.dade de Ádrogados, que se regerá pelas divoskões da Lei h. , 8.906 de
01 de jdho de 1991, que se rcgeni pelas clóusulat W4irrles e pelas coidições descritas ao pre-
tenle.

CAPÍTULO I
DA RÂZÀO SOChL E SEDE

Cláusuls l'. Fica co[stituidâ uma Sociedad€ de Advogados, que giará sob a razão social de Dântas
& Domilici, Advogedoê Associldos.

§ 1". O falecimento do sócio que tenha lhe dado o nome à Sociedade não implicará Íta alteisção oü
manutenção de sua denominação social,

§ 2'. A Sociedade tem sede e foro nesra cidade no endereço na Rua das Andirobâs, n" 40, 5diÍicio
Executive Lake Center, ssta 202, Jardim Renascença II, São Luis, Múanhão, Cep 65075_1g0, São
Irús,, Maranhão, e-mail contato(adântasedomiEici.adv.br, site wriíw.dantasedominici.ad\.bt fone:
198) 3222-',1575.

§ 3o. Poderão ser abenos e fechados escritódos em qualquer ponto alo lelrilório tracional, sempre sob
a responsabilidade direta de um dos socios, respeirada a obrigaçào de Inscrição Suplementar do res-
ponsável e da própria Sociedade, bem como a devida comuniiação à Seccional do registro original.
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CAPITULO II
DOS OBJETIVOS SOCUIS

Cláusula 2'. A Sociedade tem por objetivo disciplinar a colaboração reciproca no trâbalho profiss!
onal. bem como o expediente e resultados patrimoniais auferidos na prestâção de serviços de advo-

cacia no laao do direito público. Aqueles serviços privativos da advocacia, coDforme reservados no

Estatuto dos Advogados, serão exeicidos individualmente pelos socios, ainda que rcvertam ao pa-

rrimônio social os respeclivos honorànos.

Paúgralo Único, A respoísabilidade técnica pelo exercício da aÚvidade profissional compete a

cada sócio individualmenre' 
cApiTULo rII

DO CAPITÀL SOCIAL

Cláúuls 3'. o capitai social totalnenle em moedâ corrente nacional é de R$ 25.000,00, (únte e

cinco mil rcais) dividido em 25.000 (vintc c cinco mil) quotas, cada uma no valor de R§ 1,00 (um

real), assim distribuido enüe os sócios:

a) Ao úcio Átilâ Feilosa Castelo Bmnco Dautas, cabem 15.000 (quinze mil) quotas, equivalen-
te a 60yo (sessentâ por cento) das cotas, perfazendo a quantia de RS. 15,000,00 (quinze mil
.eais) do capiral sociâl inteiramente subsclitas e integralizadas.

b) Ao socio Vagrer MaÍins Dominici Júnior, cabem 10.000 (dez mil) quotas, equivalente a

40yo (quaÍenta por cento) dâs cotâs perfazendo a quantia de R$. 10-000,00 (dez mil reais) do
cepital social inteiÉmente zutrscritas e integmlizadas.

CAPÍTULO Iv
DA RXMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS, R.ESULTA)O E SUA DISTRIBIIIÇÃO

Cláusulâ 4'. A contribüição pecuniilria para o capital social é exclusiva dos úcios:

Perágrâfo Primoiro - Todos os sócios devem conaibuir côm seu tÍabalho profissiooai paxa a reali-
zação dos objetivos sociais.
Paúgrafo Seguodo - Cada quotâ possui os mesmos direitos e paÍticipam com um voto nas delibe-
raçôes sociais.

Cláüsulâ 5'. Eventuais lucros/dívidas nos resrllados sociais selâo distribuídos entre os úcios na
proporção das quotas que possuem, salvo se os sócios ceiebraÍem ''contrato de psrticipação de hono-
niLrios especiais" em lazão de dedicaçào de serviço exclusivo dos beneficiiírios. O eaercício sociâl
coincidiá com o ano civil, enceralrdo-se em 3l de dezembro e ao término de cada exercicio. os
adminisi&dores prcstarão conms justiÍicadas de sua âdminisfação, com elaboração do ioventário,
do balanço patrimonial e do balarrço de resultado econômico.

Ruâ dâs Andirobas I n'40 I Ediflciô Ex§.urivc Lake Center sâlâ 202 I Jârdim Re,"""-çn n SAo r* -PíT'a'9
CEP 65075-180, SÀo Lüs, Marônhâo, e-mâil c!trtaroíAd.i!êssdomioici.ad!.br, sitq §.ww.danrlsedomrnrc'.adv.br I

fone: (98) 1222-7575 I CIIPJ: 21.67L97110001{9
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t - Ao Sócio 01 - Átía Feitosa Castelo BÉnco Dantas - nâo M cot s a ceder ou trarsferir.

ll Ao Sócio 02 - Vagner MaÍins Dominici Júniol - cede e transfere 3.000 (üês mil) cotas de capi-
lal no valor de R$ 3.000,00 (tIês mil reais).

Parágrafo útrico. O socio rctirante dá pletra, Íaza e total qütâção aos sócios Émanescefl1es, pela
transação efetuada, e nada mais lem a reclamd da sociedade, ou dos socios indiüdualmente.

CLÁL]§ULA SEGUNDA - Do CAPITAL §ocIAL
Em face da alteração acima, o Capitsl Social ficou assim distribuido:

O capiral social totalrnente em moeda corrente nacional é de R$ 25.000,00, (vinte e cinco oil reais)
dividido em 25.000 (ünte e cinco mil) quotas, cada sma tro valor de R$ 1,00 (um real), assim disri-
buido entre os úcios:

a) Ao socio Átita Feilosâ Castelo Brâaco Dantas, cabeo 15.000 (quirze mit) qüota§, equivaleD-
te a 60010 (sessenrs pol cento) das cotas, perfâzendo â quantia de R§. 15.000,00 (quinze mil
reais) do capital social inteiramente subscritâs e integralizadâs.

b) Ao socio Vagner Martitrs Dominici Júnior, cabem 10.000 (dez mil) quota§, equivalenre a
40plo (quarenra por cento) das cotss, perfazeÍdo a quantia de R$. 10,000,00 (dez mil teais) do
capital social iíteiramente sutrscritas e integralizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DÂ ADMINISTRAÇÂo

A administração dos negócios sociais cabe aos sócios I e 2, Átila Feirosa Castelo Branco Danms e
Vagrlea MaÍiÍrs Dominici Jú[rior, podendo Íepresentar a sociedade em coajunto ou s€paradsmente,
podeDdo aindâ prâticaÍ os atos conforme estâbelecido nos panigrafos seguiaies:

CLÁÜSULA QUARTA - DA RAzÃo SOCIAL

ResolveÍn os sócios neste ato altcrar a mzão social para -Dsltas & Domirici, Advogrdos Ag.locia-
dos".

CLÁUSULA QUINTA . DA coNSoLIDAçÃo
Em viÍtude das âlterações havidas, fica o presente coÍrrato social vigorando com as cláusulas e con_
dições seguintes, rotalmenlÊ consolidadâs oeste preseate instmmentã dç altemção contmtual.

PâZjna2!9
Rla da3 A.dirobâs ID"40 Ediffcio Exeuüvc Lakc Ccnterlsâta202 rsrdib Rcnâsccnç! tr lSào Luis_M^

CEP 65075-180, Sáo Luís. Mdsnhâo, e-mait con!eteú!s!l!§g!gu]!r!3d-!.!! snc: y!\!-dÀBmssqo.n!!a&d!A!
fôDe:(o8l J222-'5?5 CNPJ. 23.6?l 9,t O00l-6a
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3'T'RCEIRO INSTRUMENTO PARTICULAN DÊ ALTERAÇÁO E CONSOLIDAÇÀO
DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DÂNTÂS, DOMTNICI & SILI'EIRÂ, ADYOGA.
DOS ASSOCIADOS

Pelo presente instrumento particular de alteÍaÉo e consolidâção do contraÍo social, os abaixo-
assinados:

SÓCiO l: Átih Feitoss Castelo Brrnco Datrtas, brasileiro, divorcisdo, âdvogBdo, RG n"
2.679,794, inscrito na OA3,ÀíÁ sob o no 12.885 e inscrição suplemeÀta! na OAB/DF 25.032, CPF
n'810.414.493-53, resideale e domiciliado na Rua dos Guriatans, QuadÍa. 08, Lote I, Ediffcio Por-
tal da La8oa, ApaÍamento 50J, Renascença II, São Luis. Maraúão, CEP 65.075-460.

SÓCIO 2: VâgÀer Martirs Domitrici Júnior, brasileiro, uoião estável, advogado, RC ll6ll7gggl
SSP/MA, inscrito na OAB,MA sob o no 9.403, CPF n" 007.812.123-08, residente e dordciliado a

residenre e domiciliado na Rua 13, Quadra no 25, Casa no 10, Araçagy, São José de RibâÍnâr, Mara-
úão. ClP 65.110-000.

SÓCIO 3: Saltruel S€rrâ da §ilveira Neto, brâsileirc, casado, advogado, inscrito.o RC no
120099399-0, inscrito na OABMA sob o 10.249 e CPF de n" 018.445.453-00, residente e domicil;
ado na Avenida dos Holandeses, no I 103, Condomínio Toscanq Edificio Solaia, Apto 202, Ponta do
Farol, São Lüs, Maranháo, CEP 65.077-635.

Únicos sócios de uma Sociedade de Advogados, regida pelas disposições da Lei n. "
8.906 de 04 de julho de 1994, sôb a denominação de ,,DantlsJ Dominici & Sikeira, Advog.dos
Associâdos", com sede nâ Rua das Andirobas, n" 40, Edi{icio Executive Lake Center, sâla 202, Jar-
dim Renascerça II, São Lüs, MaÍanhão, Cep 65075-180, São Luís, Maru.hão, e-mail conta-
to@ddsma.adv.br, forclfax: (98) 3222-7575, com conÍato social registrado na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Conselho Sec{ional do Maranhão OAB,MA, no Livro B-8, de RegisEo Integal de
Títulos, Documentos e Outros Papéis, fls_ 09. recebendo o nó 442 (quatocenlos e quarenta e dois),
desde 26 (vinte e seis) de ju.ho de 20i5, inscdta oo CNPJ (MF) sotr o no 23.671.97110001-ó9, re-
solvem enúe sij como de fato resolüdo tem, na melhor forma de direilo e de pleno e comü]n acordo,
allemr o seu co!úato social conforme as cláusulas e condiçõês seguiítes:

CLÁU§ULA PRIMEIRÁ _ Do PREÂMBULO

Retira-se da Sociedede o §ício 03: SâÍrluel Serra da silveira Neto, brâsileiro, casado, advogado.
inserito no Rc rl' 12009399-0, insüiro m OABÀ4A sotr o 10.249 e CpF de r.018.445.4St-00.
residente e domiciliado na Avenida dos Holardeses, no 1103. Condomínio Toscan4 Edilicio Solaiâ,
Apto 202, Pontâ do FarcL São Luis, Maranhão, CEp 65_0?7-635 que Ílesre ato cede e trânsfêre
aos sócios rernaaescenles da seguinre forma:

--Rua 
ds tudimbss In"a0 Ediffcio Executivc r-âkÊ C€nt r l sâlâ 202 lraldilt Rer*.-* O r*a""-"fl"" "'4

CEP 65075-180, Sâo Luis, Mâranhâo, e-nlarl çontârof?àlalEsedomi,ici.adv.br. sire: Vtíjllle4gssdaEjdli.«LiÍ 'J
_. fon€:t98)1222-?575 CNPJ:23.6-1.97t 0O0t-6ammrrucoúootrciur -/* L##*' ':ffi
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Paúgrafo Primeiro -A sociedade deliberará em reuniâo dos sócios, devidamente convocada, a

Íespeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de panicipação do quadro
societário, segundo âutotiza o aÍlj.go 1.007 da Lei a" 10.406/2002.

Parágrâfo §êguodo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadameÍrte lucros do exercício,
com base em ]evantalnento de balanço intermediá.io, obseÍvada â reposição de lucros quando a dis-
tÍibuição afetar o capitâl social, conforme estabe:ece o aÍtigo 1.059 da Lei, n' 10.40612002-

CAP'TUI,O V
DA R,ESPONSABILTDADE DOS SÓCIOS

Cláusula 6'. A responsabilidade dos úcios é limitâdâ ao câpitâ1social.

§l'. No exercício da advocacia com o uso da razão social, os sócios rcspondefi subsidiária e ilirni-
tadamente pelos daíos causados a clientes, por ação ou omissão, sem prejuizo da responsabilização
disciplinar do sujeito causador do dano.

§ 2', Os responsáveis por atos ou omissões que causem prejuízos à Sociedade e/ou a terceiÍos, deve-
rão cobrir as perdas softidas pelos demais sócios, de foÍma integral.
§ 3'. Nas procuraçõcs outorSadas petos clienres à Sociedade. os sócios serâo nomcados individual-
mente, devendo os instruoentos respectivos conter o número de inscriçào ra Ordern dos Advogados
do Brasii, e indicaÍ a Sociedade de que façam parte.

§4", Sem o coísentimento de todos os sócios, aelhum deles podeú rnaoter relaçõês profissionais
com sociedades, ou coÉ entidades a respeito das quais os sócios tenlâm se úanifestâdo contraria-
mente. medisnte comunicação por escrito.
§5". Os sócios terão o dever de lealdadc entre si, ern todas as operaçôes relativas à Sociedade, e cada
um deles prestará contas, fiel e exatamente ao outrô sócio.
§6'. E facultado aos sócios mânterem advocacia individual, cujos proventos l)ão reverterão em favor
da Sociedade, sendo-lhes, no entanto, vedado âssociar,se simultaneamente a outra sociedade de ad-
vogados na mesma base territorial da seccional da OAB que esta sociedade estrá registr-ada.

CAPÍTULO VI
DA AI}MI NISTRAÇÂO SOCIAL

ClÁusuls 7. A adminisúação dos negócios sociais cabe aos sócios I e 2, Átilâ Feitosa Castelo
Branco Dantas e Vêgnff Martins Dominici Jfuior, podendo rry€sentar a sociedade em conjunto ou
separadamente, podendo ainda pÍaticar os stos conforme estabelecido nos paÉgrafos sôguiítgs:

§1". Para os seguintes atos, a sociedâde estará representada pela assinatura isotada dos Socio Admi-
nistrador indicado do capl deste dispositivo, ou de Procurador constituído em nome da Sociedade:
a) RepreseÍação pera e rerceiros em geral, inclusive repaÍtições públicas de qualqler lratureza e
entidâdes do sistema finalceiro, bem como represe[tação em juizo ou fora dele, ativa e passivarnen-
le:

Ruâ das Andimb6 l ." 40 , Edificio Execuirve Latr Center sala 202 Jardim Rcf,as.ença tI ,t ,-oO -tirt'in" "'
CEP 65075180, SÂo Luís, Maranhâo, i-mail sa!tslagdq!!§çdlDitúiê4tr-Jr, siie: i]latar.dâa(ssÉdqIqlnigi-âdv_bj
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b) Despedida e punição de empregados, liberâção e movimentação de FGTS e outros previdenciá-

rios, quitações e rescisões trabalhistas, representação perante entidades sindicais, previdenciátias e

órgãos do Mitristerio do Trabalho;
c) Emitir faturas;
d) Praticar os atos ordiftáíos de administração dos negócios sociais.
e) ConstituiÇão de Proc;t)ÍadoÍ ad hegotia com poderes determilados e telapo ceÍ1o de mandÂto, po-
dendo haver mais de um Procurador;
f)Outorga, aceitação e assinatura de conEâtos ou atos jurídicos em geral, com assunção de obriga-

ções e outras cláusulas;
g) Abenurs, movime ação e ence$amento de contas bancárias, e1nitindo, endossando e recebendo
cheques e ordens de pagamedo;
h) Aceite de titulos cambiários e cornerciais em geral, resultantes de obrigações da Sociedade;
i) CoÍLstituição de Pro $taóoí ad judicia, podendo haver mais de um Procur"âdoi:
j) Receber e dar quitação de créditos, dinheiro e valores.

§ 2'. E absolulamente vedado, seildo DuIo e inoperanle em relação à Sociedade, o rso da razão soci-
al para fins e objetivos estraúos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fi-
anças e outros alos a favor, rresmo que Ê beneficio dos próprios sócios.

§ 3'. Aos úcios selào atIiblu,idos pró labore mensais, fixados por comum acordo e levados à conta
das despesas gerais 

cApiTULo !'tI
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESIJLTADO §OCIAIS

Cláu§llla 8', O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício levantar-se-á
imediatamente o balanço geral da Sociedade, apurando-se os resullados, que serão desde logo atri-
buidos ou srportâdos pelôs sócios na proporção de suas qüotas de capitâI, após a dedução dos en-
carSos eventualmedte incidentes, tra forúa da legislaçào fiscal aplicável.
§ l'. C) primeiro exercício social, findani em 31 de dezembro de 2015.

§ 2'. Nenhuma destina$o será dada aos resultados sociais até que os sócios a deliberem etn reuíião,
lavra.ndo-se a respectiva Ata.
§3'. A reunião sení dispensada quando lodos os úcios decidirem, por escrito, sobre a mâtéria objelo
da deliberação.

§,1'. As reuniões serào rcalizadas sempre que necessáLrio e deverão ser coovocadas por Sócio Admi-
nistrador ou por sócios rcpresg ando, no minimo, 2/4 (dois quanos) do capital social.
§5'. A convocação para a reuião dos sócios será feita por escrito, com âítecedàcia mhima de 5
(cinco) dias.

§6'. As formalidades de coovocação serão dispcnsadas quando todos os sócios comparccerem ou
declararem, por escrito, estar cientes do local, dâta, hora e ordem do dia-
§7u. A reunião será instalada mediante a presença dos sócios representando a úaioda do capital so-
cial, em primeira convocação, ou por qualquet qüon)fi, ías ôeínais convocâÇões.

§8o. As deliberações toÍnâdâs em c<rnfomidâde com este Conbato Sociâl e com a legislação aplicá-
vel vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

rI
i.a
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Íore: (98).]222-75?5 CNPJ 23 rt7l.97l/0O0149
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Cláusula 9'. Os prejüzos porventura havido§ §eião ttansferidos aos exercicio§ seguintes, observa-

das as disposiçôes legais, e suponados pelos úcios prcporcioflalmc[tç às suas re§peçtivas paÍticipa-

çôes no capitalsocial 
cApiTULo v,

DA DURAÇÁo DA socIxDADE E EvENTos DE DIssoLUÇÃo

Cláusula 1$. A duração da Sociedade é por tempo indeterninâdo.

Pârágrrfo útrico. A Sociedade iniciou suas atividades em 02 de abril de 2015.

Cláusula 1l'. O sócio que desejar se retirar da Sociedade deverá manifestar sua illteÍlção, com 60

(sessenÍa) dias de anreceàência, por meio de carta protocolada ou notificâção extrajudicial ou judic!
al.

Cláusula l2'. Se a Sociedade composta rêstar confrgurada com apenss 02 (doi§) sócios e ocasiona-

do a mone, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio, implicará nâ dissolu-

çào da Sociedade, assumindo o cargo de liquidante o sócio remanescente' qüe procedeÉ aos trâmi_

tes da liquidação na foÍma da lei, salvo se â di§solução ocorrer por hipóteses de retirada, dissensão

ou denúncia do Contrato Social, casos em que o liqüdante será escolhido pela maioria do capital

social.

Paúgrâfo único. Entraído a Socieiade em liquidação, os ativos ou pa§sivos que por final se apura-

rem. serão distribuidos ou suportados pelos sócios n. ptoporção em que tiarlarem o capital social'

Cláusula 13'. A dissolução prevista nâ cláusüa 12'não ocorrerá se o §ócio Íemalesceúto! no prazo

de até 180 (cento e oitenta) dias do fato ocorrido oü do recebimento da notiflcação expte§§a do outlo
sócio quanlo a sua retirada ou dissensão, manifêstar a sua interrção de dar c-otrtinuidade à Sociedede

com admissão de outro sócio que atenda aos requisitos legais e remanejâmetlto dâs quotâs sociais'

§ 1'. Ocorrendo a hipótesô de conliDuidade será levaútado um balanço especial em prazo subseqüen-

; de 90 (roventa) diâs, para apumr o valor líquido do patimônio social e das qnotas. Feito i§so, o

valor da quotas do socio falecido, incapacitado, iÍ§olvente ou retilante seni pago ao póprio ou à

seus herdeiros, conforme a hipótese, em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivâs, devi
damente cordgidas pelo mesmo indice aplicável à cor{eçeo dos ativos sociais, vencendo_se a primei-

ra a 30 (trinta) dias da assinatur8 da Alteração Contrâlual e as demai§ em igual data Íro§ meses se-

guidtes.

§ 2'. Em caso de exclusão de sócio por quaisquer das hipóteses preústas em lei, inclusive por perda

do registÍo de inscrição na OAB e deliberação da maioria absoluta do capital social, que concomi_

rantemente deübere a continuidade da Sociedade, proceder-se-á co[forme previsto no pará8rafo 1'
desta cláu-sulâ.
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Cláusula l4'. Sendo a Sociedade composta po. irais de dois (02) sócios e ocasionado s morte, inca-
pacidade, insoivência, dissensão ou Íetirada de qualquer socio, a Sociedade não se dissolverá de-
vendo os úcios emâíescentes no prazo de 30 (tdnta) dias de sua expressâ ciêrcia dos fatos, delibe-
rarem a continuidade.

§ l'. Adotada a resoluçeo de coÍrtinuar a Sociedade, seÉ levantado um balanço geral apuÉodo-se o
valor real do capital e das quotas, que será pago ao sócio sob a hipótese elcncada om 12 (doze) par-
celas mensais, iguais, e sucessivas, devidamente corrigidas pelo mesmo índice aplicável aos ativos
sociâis, vencendo-se â primeira a 30 (tÍinta) diâs dâ âssinah.ra competente da Alteração Cont atual e
demais em igual data nos meses subseqüentes.

§ 2", Não ocorIertdo a continuidlde a Sociedade estará dissolvida, processando-s€ os tÍârnitqs de $xt
liqüdação, sendo liquidante aquele sócio ou rerceiro que for indicado pela maioria absoluta do capi-
tâl social.

CAPÍTULO VIII
DA CESSÃO f, TRÀNSFERÉNCIA DE QUOTÂS

Cláusula l5'. Aos sócios é reservado o direito de preferência na aquisição de quotas do capi!â1.

§ lo, O sócio que desejar ceder ou transferir total ou parcialmente suas quotas deveÍá noúficar os
§ócios remanesceítes de sua intenção, especificatdo quantidade, valor e foÍra de pagamento, bsm
como o rome do evsntual inteÍessado, que deverá atender a quali6cação de advogado inscrito.
§ 2'. Em prazo subseqüente de 30 (trinta) dias da efedvação da notificação, o sócio remanescente
devêrá manifestâr exprcssame[te se deseja exercer o seu dircito de preferêmia e/ou, se possui alg:r-
âa restrição ao in$esso do eventual interessado na Sociedade.

§ 3o. Ilcorrendo o exercício do dircito de preferência por parte do sócio remanescente sobre ô totâli-
dade ou parte das quotas ofertadâs e não havendo restrição ao ingresso do eventual interessado na
Sociedade, o sócio ofeíante podeni alienar âs qlolas sobre as qtrais úo teúsm Écaído o direito de
pteferênciâ ao terceirc interessado, nas mesmas condiçôes ern que as tenha ofefiado ao sócio rema-
nescente.

§ 4". Havendo desinteresse do sócio remanescente rro exeÍcicio do direito de preferência, mas ]ra-
vendo restições sua ao ingrcsso do eventual interessado, a Sociedâde dissolver-se-á operando-se suâ
liquidação nos temos da Cláusula 8'âcima.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕXS GERÁIS

Cláusulg 16'. As deliberações sociais serão adotadas por maio.ia absoluta de votos vslendo cada
cota um voto, inclusive para altemções de cláusulas contratuais, bastando taútas assinaturas quanlas
sejam necessárias para matedalizar essa maioria e autorizar o registro.
Parágrafo único. Ao socio dissiderte de delibeEção sociai cabe em prazo sübseqüeflte de 30 (trio-
la) dias do .egisÍro da alteração, a manifestação de seu dissenso, com o exercício de seu direito de
aelirâda e procedeüdo-se como previsto na cláusula 8,.

Rr!â das Andimbâs lnô40 EdiffcioÊxêcurve Lake cen.er sâjâ202 Jaratim Renâsccnça 1r sã" Lui" 
P;lff 819

CEP 65075-180, São Luis, Marânlráo, €-mâil corlalta4la!!êrdqqljntci,asrü, sire: wu1,.dânrÀred_qdtiçt !4[b!
fôn€: (98)3222-7s7s CNp.t: 23.671.9?,â001-69

ConfmEco[ooRloüiAt ..a,' ._v
9\ t,- ^a @,'w



-&-?J?t >t

Cláusult l7'. A solução dos casos omissos será adotada consoante as disposiçôes legais vigeltes ao

tempo e resolução da maioria absoluta do capital social.

PârÁgrrfo útrico, ED caso de divergência entre os sócios, os mesmos sujeitar-sê-ão a solução por
juizo arbitral, instaurado no Tribl]Ilal de Ética e Disciplina Íla Seccional da OAB oode a Sociedade

for registrada.

Cláusula 1S. Todos os honorários recebidos pelos advogados que integrfin a Sociedade rcveÍerào
em beneficio ds mesrna, compondo os resultados sociais.

CLíusuL l9r. As alteÍaçôês destô Co{rato Social serão semple coDsolidadas.

ClÁusula 20Ê. Fica eleito como íoro ess€ucial e conúasúl o da comarca de São Lüs _ Maranhào,

com exclusão de qualqueÍ ouko.

Cláusula 22'. Os sócios declararn que não estão incurcos ern lenhum tipo legal que os impeça de

exercer atividades na fuea jurídica' bem declaÍaÍn a in€xislà.iâ de incompetibilidade para o exercí-

cio da advocacia na forma dos aÍs. 28 e 29 da Lei 890611994.

E por assim estarem justas e contralMas e mutuamente outorgando este coíÍato em todas â§ cláu§u-
las e condiçôes, assinam-no efl ô4 (quatro) vias de igual teor e desmos fins, com âs duas testemü-
nhas abaixo qualificadas. autorizados rodos os usos e registros recessários.

São Luís - MA. 09 de ounrbro de 2019.
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CERTIFICO que foi registrado no Livro C-7, f1.89, a 3a (terceira) Alteração

Contratual prevista neste termo aditivo.

São Luís, 29l10/2019

,fu*anàalb,;.nr-;*"
Comissão de Sociedade da OAB/MA
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