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Objetivo
Descrever as regras de negócio e interfaces, do novo cenário de constituição de Sociedade
de Advogados, com integração aos serviços da Receita Federal do Brasil e obtenção
automática do nº de CNPJ.

Novo Cenário
Com a integração dos serviços da Receita Federal do Brasil, foi desenvolvido o sistema de
entradas dos formulários de Contrato Social pelo site da OAB SP, possibilitando ao (a) inscrito
(a) o requerimento on line, por meio de sua área logada.

Sendo assim, 2 (duas) etapas antes de realizar a entrada da solicitação via site OAB SP,
serão necessárias:

Etapas da solicitação
1ª Etapa – consulta prévia – Via Rápida Empresa - REDESIM
Criação do protocolo de viabilidade pelo portal Integrador Estadual REDESIM da Junta
Comercial de São Paulo, endereço: https://vreredesim.sp.gov.br/home, opção Viabilidade.
Tem como objetivo a análise de viabilidade do nome societário pretendido e o
estabelecimento para o exercício da atividade econômica de serviços advocatícios (figura 1).
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Figura 1 – Viabilidade

Uma vez deferidos pelos órgãos responsáveis e, após a aprovação da solicitação pelo (a)
inscrito (a), então deverá realizar a 2ª etapa da solicitação:

2ª Etapa – coleta de dados – Receita Federal do Brasil – Coletor Nacional
Criação do Documento Básico de Entrada - DBE pelo Coletor Nacional da Receita Federal
do Brasil, endereço https://vreredesim.sp.gov.br/home, opção Coletor Nacional (DBE). Tem
como objetivo, coletar todas as informações da Sociedade pretendida, tais como: sócios,
endereço da Sociedade, capital social, nº e valor de cotas dos sócios e etc, para obtenção do
nº de CNPJ. É necessário que esteja com o nº de protocolo de viabilidade para o registro
(figura 2).
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Figura 2 - DBE

3ª Etapa – peticionamento eletrônico – OAB SP
Procedimento de requerimento do Contrato Social pela Ferramenta Integradora REDESIM
OABSP (FIRE) no site da OAB SP, em serviços de Sociedades de Advogados.

Existem 2 (duas) possiblidades de acesso ao serviço, sendo:
•

1ª via de acesso: Portal integrador da Junta Comercial de São Paulo - Via Rápida

Empresa https://vreredesim.sp.gov.br/home, na opção Registro (figura 3).
Figura 3 - Registro
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Após, será direcionado (a) para a área de Coleta de Dados na opção Acesse a OAB (figura
4).
Figura 4 - Acesso serviço OAB SP

Finalmente, no site da OAB SP deverá acessar o serviço FIRE, por meio da área restrita com
o login nº da OAB SP e senha (figura 5).
Figura 5 - Área restrita site OAB SP
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Realizada a autenticação, a página principal para o registro de formulários e
acompanhamento das solicitações em andamento será exibida (figura 6).

Figura 6 – Quadro Atos Societários

•

2ª via de acesso: Direto pelo site da OAB SP, após a autenticação na área restrita,

opção de serviços ícone

.

Preenchimento do formulário
No quadro CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE, selecione a opção Registro de Formulário
(figura 7).
Figura 7 - Registro de Formulário

Em seguida, marque a opção do modelo de formulário Contrato Social (figura 8)
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Figura 8 – Modelo de formulário

Deverá utilizar como chave de acesso aos dados, o nº de protocolo de viabilidade gerado
pelo sistema Via Rápida Empresa REDESIM da Junta Comercial de São Paulo (1ª etapa),
pois será a referência de acesso aos serviços Receita Federal do Brasil (figura 9).
Figura 9 - Protocolo REDESIM
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Na ação da pesquisa, é feita a integração com a RFB para a obtenção dos dados do DBE,
trazendo as informações da Sociedade pretendida no formulário, sem a necessidade de
preenchimento dos campos (figura 10).
Figura 10 - Peticionamento

No 1º passo Peticionamento, defina o (a) sócio (a) administrador (a) na opção do botão

e marque no quadro de sócios a coluna Admin? = Sim, após
prossiga no passo seguinte.

Observação: neste exemplo, a simulação foi realizada para uma Sociedade Individual de
Advocacia, sendo assim, o passo a passo para realização do formulário está em 4 (quatro)
etapas, sendo:
1ª etapa: peticionamento;
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2ª etapa: contrato;
3ª etapa: guia de pagamento e
4ª etapa: comprovante.
A etapa Contrato será exibida para as solicitações de Sociedade Individual de Advocacia,
para mais informações, selecione o item “Fluxo do sistema” deste manual.

No 2º passo Contrato, defina o modelo de contrato pretendido, sendo:

Modelo de Contrato de Sociedade Individual de Advocacia PADRÃO:
Trata-se de um modelo formulado pela Comissão das Sociedades dos Advogados da OAB
SP, onde o (a) requerente assinala a concordância dos termos e informações ali colocadas
(veja modelo no anexo I deste manual), e o processo passa pelo deferimento automático,
sem a necessidade de análise de relatoria ou presidência, com estimativa de conclusão em
até 15 (quinze) dias. O Processo é 100% digital e o instrumento mais a folha de averbação
com o retorno do nº de CNPJ fica disponível na área de Acompanhamento das solicitações.

Modelo de Contrato de Sociedade Individual de Advocacia NÃO PADRÃO:
Opção que permite ao (a) requerente a juntada via sistema do Contrato Social em formato
PDF para envio ao Departamento de Sociedades da OAB SP, que fará a recepção do
documento on line e encaminhará para análise da presidência.
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Figura 11 - Contrato

Neste exemplo, iremos selecionar a opção de modelo contrato PADRÃO (figura 12).
Figura 12 - Modelo Contrato
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Após a anotação da concordância do termos do controato, prossiga no passo 3 Guia de
Pagamento. O sistema traz as informações do (a) advogado (a) logado (a) e a descrição e
valor do emolumento do serviço requerido, clique em Emitir Boleto para exibir o boleto
bancário (figuras 13,14).

Observação: para exibição do boleto bancário, é necessário que desabilite o bloqueador de
pop-up de seu navegador.
Figura 13 - Guia de Pagamento
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Figura 14 - Boleto bancário

Finalmente, prossiga para o passo 4 Comprovante para emissão e impressão do nº gerado
de comprovante (figuras 15,16).

Observação: o nº de comprovante será a referência de acompanhamento das solicitações em
andamento.
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Figura 15 - Comprovante
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Figura 16 – Comprovante formato PDF

Neste momento, o sistema faz nova integração com o serviço da Receita Federal do Brasil,
para retenção do Documento Básico de Entrada.

Acompanhamento das solicitações
Na página principal de serviços, selecione a opção Acompanhamento (figura 17).
Figura 17 - Acompanhamento
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Nesta opção, serão exibidas as solicitações em andamento (figura 18).
Figura 18 - Grid de solicitações

Traz o resumo da solicitação com os campos de reimpressão do comprovante e boleto
bancário, caso esteja pendente de pagamento.

A imagem

na coluna Boleto Bancário, indica que houve a baixa de pagamento do

emolumento. Uma notificação via e-mail será transmitida, informando que poderá dar
prosseguimento à solicitação.

A imagem

na coluna Boleto Bancário, indica que o boleto de emolumento está pendente

de pagamento, e que poderá gerar nova impressão com prorrogação de prazo, enquanto o
DBE estiver dentro da sua validade de 60 (sessenta) dias, após, sem a comprovação do
pagamento, a notificação de vencido será exibida e o (a) requerente deverá realizar
novamente as etapas de solicitação da viabilidade.

Acompanhe os andamentos da solicitação na ação da coluna Demais inf.

.
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Figura 19 - Demais informações

Um grid com os detalhes dos andamentos será exibido (figura 20).
Figura 20 - Histórico andamentos
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Fluxo do sistema
Assim que realizado o registro do formulário pelo sistema integrado da OAB SP, o
peticionamento de constituição de Sociedade será distribuído para a lista de solicitações e
acompanhamento ao sistema interno do departamento de Sociedades de Advogados.
De posse das informações, o sistema define as rotas para as 3 (três) modalidades de
contratos:

Modelo de Contrato de Sociedade Individual de Advocacia (modelo
Padrão)
Após a baixa do pagamento de emolumento pela rotina bancária da OAB SP, o sistema
automaticamente prepara os documentos para o colhimento de assinatura eletrônica do (a)
advogado (a) e, após a conclusão, um e-mail é enviado para que dê prosseguimento na
solicitação na ação Visualizar (figura 21).
Figura 21 - Documentos

Clique na ação Visualizar para exibir a página de assinatura de documentos. Verifique as
observações sobre o que é necessário para a assinatura eletrônica:
•

Possuir um certificado digital ICP-Brasil válido e instalado no computador.

•

Ter a extensão Certisign WebSigner instalada e funcionando no navegador.
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O sistema disponibiliza os links de acesso para verificação e validação do certificado na ação
aqui (figura 22).
Figura 22 - Assinatura eletrônica

Para exibir o documento, clique no botão

e a janela

com a petição e instrumento em PDF será exibida para a assinatura (figuras 23 e 24).
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Figura 23 - Documento para assinatura
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Figura 24 - Documento para assinatura

Clique em Assinar e aguarde a finalização do processo

.

Após, será exibido o retorno do documento assinado e, a partir deste momento, a petição e
arquivo serão direcionados para os trâmites internos do Departamento de Sociedades (figura
25).
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Figura 25 - Finalização documento assinado

Após a conclusão do registro pelo Departamento de Sociedades, uma notificação será
enviada no endereço de e-mail, com o nº de CNPJ gerado e disponibilidade de impressão do
instrumento e folha de averbação (figura 26).
Figura 26 - Averbação/homologação

Na ação Abrir/Baixar poderá visualizar e imprimir o instrumento e folha de averbação (figuras
27 e 28).
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Figura 27 - Instrumento
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Figura 28 - Averbação

Observe na lateral de cada folha, a impressão do código hash gerado pelo autenticador da
OAB SP, que garante a autenticidade do documento emitido pela entidade (figura 29).
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Figura 29 - Hash de autenticação

Modelo de Contrato de Sociedade Individual de Advocacia (modelo NÃO
Padrão)
A opção do modelo NÂO padrão, permite ao (a) advogado (a) a inclusão dos documentos em
formato PDF pelo sistema, sendo a Petição e o Contrato Social. Após a baixa do pagamento
de emolumento pela rotina bancária da OAB SP, uma notificação via e-mail será transmitida
para a providência dos anexos e em Acompanhamento observe o andamento Anexar
Contrato Social e ação Visualizar (figura 30).
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Figura 30 - Anexo Contrato Social

Selecione Visualizar e leia atentamente os procedimentos necessários para os anexos de
documentos (figura 31).
Figura 31 - Procedimentos anexos documentos

Abaixo, simulamos o anexo dos documentos de petição e contrato social, formando o grid
com a relação e posição de cada documento (figura 32).

Observação: os arquivos serão unificados obedecendo a posição da 1ª coluna da lista.
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Figura 32 - Grid documentos

Assim que anexados a petição e contrato social, a opção Marque esta opção, se positivo
ficará disponível para o envio dos documentos. Marque a opção e clique em Enviar
documento (s) para assinatura (figura 33).
Figura 33 - Envio de documentos

Realize o envio e uma mensagem de confirmação será exibida (figura 34).

27

Figura 34 - Confirmação

Os documentos passarão pelo tratamento de unificação, compactação e formatação em
tamanho A4 para o colhimento de assinatura eletrônica, assim que concluídos, uma
notificação via e-mail será enviada para o prosseguimento da solicitação.

O andamento de Documentos em preparação será atribuído (figura 35).
Figura 35 - Andamento
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Assim que preparados os documentos pela rotina interna do sistema, uma notificação via email será transmitida para o colhimento da assinatura eletrônica. Acesse a ação Visualizar
(figura 36).
Figura 36 - Visualizar documento

Verifique as observações sobre o que é necessário para a assinatura eletrônica:
•

Possuir um certificado digital ICP-Brasil válido e instalado no computador.

•

Ter a extensão Certisign WebSigner instalada e funcionando no navegador.

O sistema disponibiliza os links de acesso para verificação e validação do certificado na ação
aqui (figura 37).
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Figura 37 - Assinatura eletrônica

Para exibir o documento, clique no botão

e a janela

com a petição e instrumento em PDF será exibida para a assinatura (figuras 38 e 39).
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Figura 38 - Documento para assinatura
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Figura 39 - Documento para assinatura

Clique em Assinar e aguarde a finalização do processo

.

Após, será exibido o retorno do documento assinado e, a partir deste ponto, a petição e
arquivo serão direcionados para os trâmites internos do Departamento de Sociedades (figura
40).
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Figura 40 - Finalização documento assinado

Após a conclusão do registro pelo Departamento de Sociedades, uma notificação será
enviada no endereço de e-mail, com o nº de CNPJ gerado e disponibilidade de impressão do
instrumento e folha de averbação (figura 41).
Figura 41 - Averbação/homologação

Na ação Abrir/Baixar poderá visualizar e imprimir o instrumento e folha de averbação (figuras
42 e 43).
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Figura 42 - Instrumento
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Figura 43 - Averbação

Observe na lateral de cada folha, a impressão do código hash gerado pelo autenticador da
OAB SP, que garante a veracidade do documento emitido pela entidade (figura 44).
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Figura 44 - Hash de autenticação

Modelo de Contrato de Sociedade Pluripessoal
O formulário de preenchimento da Sociedade Pluripessoal está definido em 3 (três) passos,
sendo:

1. Peticionamento
2. Guia de pagamento
3. Comprovante

Após a baixa do pagamento do boleto de emolumento pela rotina bancária da OAB SP, uma
notificação via e-mail será transmitida com as orientações de entrega dos documentos
(petição e contrato social) na Subseção de sua inscrição ou na sede da OAB SP
departamento de Sociedades.
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Observação: estamos em fase de desenvolvimento para recebermos, assim como no
Contrato Individual de Advocacia, os documentos via sistema por meio de upload de arquivo
em PDF.

Em Acompanhamento observe o andamento gerado Aguardando a entrega do (s)
documentos pelo (a) requerente com a observação da localidade para entrega (figura 45).

Observação: o sistema identifica a Subseção do (a) advogado (a) logado (a) que realizou o
peticionamento e, assim, atribui a localidade para entrega dos documentos.
Figura 45 - Andamento de entrega de documentos

Na entrega dos documentos, informe o nº do comprovante de sua solicitação, para que o (a)
colaborador (a) da Subseção ou do departamento de Sociedades, identifique em sua lista de
pendências, o recebimento e geração do nº de Recibo (anexo II).

Realizada a entrega e após os trâmites de registro da Sociedade pelo departamento de
Sociedades, uma notificação via e-mail será transmitida com a informação do nº de CNPJ
gerado. Acesse a área de Acompanhamento para impressão da folha de Averbação e
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observe que ainda deverá retirar o instrumento homologado dentro das condições informadas
(figura 46).
Figura 46 - Retirada do Instrumento

Consulta documento hash autenticador
Os documentos emitidos pela OAB SP, estão acompanhados com o código hash de
autenticação na lateral das folhas do arquivo. Trata-se de um código no formato MD5 de 32
(trinta e dois) caracteres. Este código é uma chave única criptografada com seus dados
protegidos na base cadastral do sistema.
Para consulta do documento, foi desenvolvida a página dentro da área de Consulta de
Documentos no seguinte caminho pelo site da OAB SP:
Na Home Page selecione Serviços (figura 47).
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Figura 47 - Home Page

Após, selecione a opção Consulta Documentos no menu lateral (figura 48).
Figura 48 - Consulta de Documentos

Em seguida, clique no link Sociedade de Advogados (figura 49).

Figura 49 - Link Sociedade de Advogados

Selecione a opção Consulta de Registro/Averbação (figura 50).
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Figura 50 - Consulta de Registro/Averbação

E realize a pesquisa do documento pelo código hash gerado, para obter o resultado em tela
(figura 51).
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Figura 51 - Resultado pesquisa do documento
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