
INTEGRAÇÃO



A integração entre os sistemas da 
Redesim e da OAB tem o intuito de 
facilitar o processo de abertura, 
alteração ou baixa de uma 
sociedade de advocacia, fazendo 
com que todos os órgão necessários 
sejam notificados através de apenas 
uma entrada de dados.

Projeto



As vantagens deste processo são:

1 – Redução no tempo de abertura 
para um pedido de sociedade

2 – Maior comunicação e 
integração entre os órgãos 
envolvidos

3 – Facilidade para abrir um 
pedido, sem a necessidade de 
preencher vários formulários de 
mesmo tema.

Projeto



Consulta Prévia ou Consulta de 
Viabilidade é uma verificação feita 
na OAB e na prefeitura, consultando 
se o nome da sociedade se 
encontra se encontra disponível e se 
está dentro dos estatutos exigidos 
pela OAB.
Para a prefeitura é uma verificação 
no endereço a qual a sociedade vai 
se habitar, em síntese, confirmando 
se o local está adequado para o 
funcionamento de uma sociedade 
ali.

Consulta 
Prévia

uConsulta Prévia ou Consulta de 
Viabilidade é uma verificação feita 
na OAB e na prefeitura, consultando 
se o nome da sociedade se 
encontra disponível e se está dentro 
dos estatutos exigidos pela OAB.

uPara a prefeitura é uma verificação 
no endereço a qual a sociedade vai 
se habitar, em síntese, confirmando 
se o local está adequado para o 
funcionamento de uma sociedade 
ali.

Consulta 
Prévia



A Consulta Prévia acontece apenas 
para eventos que sejam:

Abertura de Matriz e Filiais
Alteração de Natureza Jurídica
Alteração de Nome Empresarial
Alteração de Endereço entre estados
Alteração de endereço entre 
municípios do mesmo estado
Demais eventos não necessitam de 
consulta de viabilidade

Consulta 
Prévia



Hoje em dia, a pessoa responsável 
por fazer a consulta prévia pode 
ser:

Sócio ou algum dos sócios de 
uma sociedade;

Estagiário ou subordinado de
algum escritório de advocacia;

O Próprio contador
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Prévia



Os slights a seguir demonstram o 
procedimento para realização da 
consulta prévia:
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O departamento da Comissão das 
Sociedades de Advogados irá 
fazer a análise da consulta prévia 
para a OAB/GO.

OBS: O pedido da Consulta 
Prévia fica restrito a análise da 
Comissão apenas no sistema 
Corejur, não constando nenhuma 
informação deste no sistema BRC.
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tPREFEITURA

PREFEITURA

CONSULTA DE 
VIABILIDADE



A FCN, definida como Ficha de 
Cadastro Nacional, é o formulário 
preenchido por um advogado(a), 
subordinado ou contador dele, 
informando os dados coerentes 
referente a sociedade e de seus 
determinados sócios.

A FCN inicia depois que o DBE do 
requerente é aprovado no site da 
Receita Federal.

Os próximos slights exibem como 
funciona este procedimento.













O Contrato e a taxa são gerados de 
forma independente no Sigfacil, 
conforme segue os próximos slights a 
seguir:

Observação: Modelo de Contrato 
padrão é apenas para pedidos de 
registro e baixa de sociedade

Contrato
e taxa



























Caso o(s) advogado(s) que é(s) 
sócio(s) da sociedade não 
tenha(s) certificado digital, e 
queiram optar pela assinatura 
do contador, deve-se obedecer 
ao seguinte procedimento, 
selecionando primeiramente a 
opção 'Contrato Próprio':
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