
 
 

 

PLANO DE CARREIRA - 2020/2025 
 

 

Introdução 

 

Por meio do presente documento, fica instituído o plano de carreira dos            

exercícios de 2020 a 2025 no escritório Ribeiro & Veil Advocacia. 

O plano se pauta no setor jurídico, com as respectivas diretrizes para o exercício              

das diversas carreiras de Sócios, Associados, Empregados, Estagiários e Colaboradores          

de diversos níveis. 

O Plano de Carreiras da R&V Advocacia tem função programática          

não-vinculativa, razão pela qual os acordos e cláusulas individuais terão maior validade            

do que as normas contidas neste documento. 

 

 

Setor Jurídico  

 

a) Sócio Nominal  

 

São sócios nominais aqueles com capital majoritário, cujo sobrenome venha          

constar na razão social do Escritório. 

Os sócios de capital majoritário com mais de 5 (cinco) anos de carreira no              

Escritório poderão pleitear reconhecimento de Sócio Nominal por meio de pedido de            

votação, da qual participarão todos os sócios majoritários. 

Será permitido o ingresso de apenas um Sócio Nominal a cada 5 (cinco) anos. 

Não serão admitidos mais de 3 (três) sócios nominais simultaneamente. 
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b) Sócio Administrador 

 

O(s) sócio(s) administrador(es) são aqueles que por força do contrato social           

vierem a assumir o encargo de administração do escritório. 

Os sócios nominais com mais de 3 (três) anos nesta modalidade poderão pleitear             

a administração do escritório passando por votação entre os Sócios Nominais, segundo            

procedimento previsto no Regulamento Interno. 

 

c) Sócio de capital majoritário e minoritário 

 

Serão admitidos sócios minoritários ou majoritários através de votação entre os           

sócios nominais, mediante valor ofertado pelos sócios nominais à época do ingresso na             

sociedade. 

Será dada preferência ao profissional com histórico escolar em faculdade          

particular, em especial da faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília –             

UniCEUB. 

 

d) Sócio de Serviço 

 

Não será admitido o ingresso de sócio por meio da integralização na modalidade             

de prestação de serviço. 

 

e) Associado 

 

O associado na Ribeiro & Veil Advocacia, manterá sua autonomia profissional,           

sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive            

empregatício. 

O advogado associado não possui remuneração fixa. 
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A sua forma de remuneração será por meio de porcentagem dos clientes            

indicados pelo associado ou clientes indicados pelo escritório e aceitos pelo associado,            

conforme contrato individual de associado. 

Para se tornar advogado associado será necessário um processo seletivo que           

acontecerá por meio de Edital específico ou proposta advinda dos Sócios Nominais ou             

do Sócio Administrador. 

Será dada preferência ao profissional com histórico escolar em faculdade          

particular, em especial da faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília –             

UniCEUB. 

 

f) Advogado Empregado 

 

Não será admitida a contratação de advogados na Ribeiro & Veil Advocacia, por             

meio de vínculo empregatício. 

 

g) Estagiário 

 

O estagiário será contratado sempre com o propósito de forjar talentos,           

independentemente da idade. 

Será dada preferência ao profissional com histórico escolar em faculdade          

particular, em especial da faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília –             

UniCEUB. 

 

h) Paralegal 

 

O Paralegal poderá ser contratado para desempenhar funções não-exclusivas de          

advogados, segundo as normas vigentes na época da contratação. 
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Poderá assumir o cargo quem obtiver bacharelado em Direito sem habilitação           

profissional, ou com suspensão advinda de impedimento legal para o exercício. Poderá            

assumir o cargo também aquele formado em curso técnico de Direito. 

Será dada preferência ao profissional com histórico escolar em faculdade          

particular, em especial da faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília –             

UniCEUB. 

 

i) Líder Tático 

 

O Líder Tático será um advogado associado ou sócio do escritório. A contratação             

será por meio de Edital com as regras estipuladas em cada Edital específico, em que os                

interessados deverão se inscrever para participar. 

O Líder Tático terá uma remuneração fixa, sendo esta estipulada em cada em             

Edital. 

Será dada preferência ao profissional com histórico escolar em faculdade          

particular, em especial da faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília –             

UniCEUB. 

 

Disposições Finais 

 

Em qualquer caso, os sócios nominais poderão convocar reunião de sócios           

majoritários para deliberar acerca de eventuais excepcionalidades, respeitadas as         

normas do contrato social. 

 

Brasília - DF, 15 de dezembro de 2019. 

 

 

RIBEIRO & VEIL ADVOCACIA 
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