
  
1.  – ASSOCIAÇÃO ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADOS  
ARTIGO 8º - INCISO IV E PARÁGRAFO 3º - PROVIMENTO FEDERAL Nº  

112/06  
DELIBERAÇÃO Nº 13 DE 11 DE OUTUBRO DE 2001  

  
Dispõe sobre os procedimentos de averbação de Contratos de 

Associação entre Sociedades de Advogados, conforme o *Provimento nº 
92/2000* do Conselho Federal da OAB.  

  
** Provimento 92/2000 revogado pelo Provimento 112/2006  **  

(D.J. 11/10/06  -  D.O. 19/10/06)  
  

A Comissão das Sociedades de Advogados, em reunião realizada em 11 (onze) de 
outubro de 2001, aprovou por unanimidade dos membros presentes que, os Contratos 
de Associação entre Sociedades de Advogados previstos no Provimento nº 92/2000 * 
(Revogado pelo Provimento 112/2006) do Conselho Federal da OAB, *Artigo 6º - 
Alínea d* - (Artigo 8º - inciso IV), deverão obedecer aos seguintes procedimentos para 
averbação:  
  
Artigo 1º - O Contrato de Associação entre Sociedades de Advogados deve ser 
apresentado em 04 (quatro) vias mediante requerimento dirigido ao Presidente da 
Secional da OAB/SP, requerendo sua averbação. O Contrato deve ser assinado e 
rubricado pelas Sociedades representadas na forma de seu Contrato Social e também 
por 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas e qualificadas, respeitando-se o 
disposto no *Artigo 6º - Alínea D  e o Parágrafo 3º do Provimento 92/2000* - Artigo 8º 
- inciso IV - § 3º do  Provimento 112/2006. Depois de averbado serão devolvidas 02 
(duas) vias aos interessados.  
Artigo 2º - Quando se tratar de associação envolvendo Sociedades de Advogados 
registradas em outras Seccionais deverão ser apresentadas Certidões de Breve Relato, 
pelas respectivas Seccionais.  
  
Artigo 3º - As Sociedades de Advogados deverão estar quites com as obrigações perante 
as respectivas Seccionais da OAB em que estiverem inscritas. Deverão também recolher 
os emolumentos devidos, decorrentes da averbação.  
  
Artigo 4º -  Depois de averbado o Contrato de Associação entre as Sociedades de 
Advogados nesta Secional, em sendo Seccionais distintas, a eficácia da associação fica 
vinculada a idêntica providência junto à outra Secional em que estiver registrada. Após 
tal providência, deverá ser apresentada cópia da averbação procedida na outra 
Secional para arquivamento na Secional da OAB/SP.   
  
  
  



  
  
  
  
Documentos Necessários:  
 01 (uma) via de requerimento assinado pelos sócios administradores de ambas 

as Sociedades;   
  
 04 (quatro) vias do Instrumento de Contrato de associação originais, 

devidamente rubricados e assinados pelos sócios administradores de ambas as 
Sociedades e com duas testemunhas devidamente qualificadas “NÃO  
RECONHECER FIRMA DAS ASSINATURAS”;  

  
 Os versos das folhas de assinaturas devem estar totalmente em branco;  
  
 Em caso de uma das Sociedades ser registrada em outra Secional, apresentar 

Certidão de Breve Relato da Secional de origem;  
  
 É obrigatório ambas as Sociedades estarem quites com os Cofres das respectivas 

Seccionais;  
  
 Deve ser cobrado o mesmo valor para averbação de  Instrumento de Alteração 

Contratual;  
  
 CONFORME PREVÊ O ARTIGO 12 DO PROVIMENTO FEDERAL Nº 

112/06 É NECESSÁRIO QUE SEJAM AVERBADOS NOS CONSELHOS 
SECIONAIS ENVOLVIDOS, COM A APRESENTAÇÃO EM CADA UM 
DELES, DE CERTIDÕES DE BREVE RELATO, COMPROVANDO SUA 
REGULARIDADE.    

  

  
  


