5. Cadastro Web (Preenchimento: passo a passo)
5.1. Acesso ao sistema do VIA RÁPIDA EMPRESA (VRE): o usuário deverá acessar
o sistema do VIA RÁPIDA EMPRESA (VRE) atráves de um certificado digital.

5.2. Ato de Constituição: o usuário deverá selecionar o tipo jurídico para iniciar o
processo de preenchimento do Cadastro Web (VRE). No menu superior segue a opção
[Constituição] - Vide figura a seguir:

5.3. Tipo de Registro e Enquadramento: Após selecionar o tipo jurídico para iniciar o
processo de preenchimento do Cadastro Web (VRE), o usuário deverá selecionar o
[Tipo de Registro] na opção [Constituição Normal]. Na sequência, em [Tipo
Enquadramento], seguem as opções [Normal], [Microempresa] e [Empresa de Pequeno
Porte], que deverão ser preenchidas conforme DBE - Vide figuras a seguir:

5.4. Nome empresarial e o início das atividades: a seguir em [Dados da Empresa]
seguem os campos [Nome Empresarial] e [Início Atividade]. A data de [Início
Atividade] deve ser igual ou posterior a data de assinatura do contrato social. A data de
[Término atividade] se não determinada em contrato, deverá seguir em “branco” (sem
anotação).

5.5. Endereço da Sede: No campo [Endereço da Empresa] deverá conter as
informações pertinentes ao endereço da sede. Após, não clicar em [Validar Dados],
seguir para o próximo item a ser preenchido, conforme seleção abaixo [Integrante].

A sequência de seleção
do menu é indiferente,
desde que, seja
preenchida todas as
telas.

5.6. Integrantes: Ao selecionar a opção [Integrante], o usuário deverá preencher o
quadro societário da empresa, conforme consta no contrato social/DBE a ser registrado
nesta JUCESP.
Neste caso, o quadro societário será composto por sócios “pessoas físicas”. Para os
casos de sócios “pessoas jurídicas”, deverá ser admitido um “Representante/Procurador”
na seleção de integrantes, na seguinte “ordem de admissão”: 1º) Sócio PJ ; e 2º)
“Representante - Pessoa Física”.
Vide figuras a seguir:
[Tipo de Operação]: selecionar [Admissão]
[Tipo de Integrante]: selecionar [Pessoa Física], [Normal]
[Dados da Pessoa Física]: preencher com os dados cadastrais
[Endereço do Integrante]: preencher com os dados cadastrais

5.7. Cargo do Integrante: deve selecionar [Entrada] e informar o cargo descrito no
contrato social, após, incluir no quadro direito. As datas de início e término de mandato
não são obrigatórias. Na sequência, clicar em [Adicionar], finalizando para este
integrante com as informações sobre os cargos cadastros na imagem anterior, conforme
imagem a seguir.

Para a finalização do cadastro deste integrante, seguir os campos:
[Valor de Participação no Capital]: preencher
[Administração]: selecionar, segundo as opções (e de acordo com contrato social)
[Operações]: clicar em [Gravar Operação deste Integrante]

Atenção: Não esqueça de utilizar a
função “Gravar Operação Deste
Integrante”. Caso contrário, na tela
de resumo, o processo estará como
pendente de preenchimento.

Repetir os dados para os demais sócios, conforme telas acima.
Ao término do cadastro de cada sócio, será apresentado seu nome/CPF para conferência.

5.8. Capital Social e Atividade Econômica: deverá ser preenchido o capital social da
empresa [Capitais (Constituição)], conforme contrato social/DBE apresentado.
ATENÇÃO: Deverão ser preenchidos os campos [Social] e [Integralizado] com os
valores informados no contrato social. Para o ato de constituição, o campo [Quotas em
Tesouraria] deve ser preenchido com o valor 0 (zero). O campo [Quotas em
Condomínio] deve ser preenchido com o valor declarado no contrato, caso contrário,
informar com o valor 0 (zero). São campos obrigatórios, sem os quais, não será possível
continuar a sequência do cadastro de capital e atividades.
Na sequência, selecionar as seguintes opções, antes do campo [Atividade Econômica]:
[Tipo de Capital]: selecionar [Nacional]
[Existe Cláusula Permissiva de Deliberação Majoritária]: selecionar conforme contrato
social, [Sim] ou [Não].
ATENÇÃO: Ao cadastrar as atividades e dependendo do município de constituição
da empresa, o processo dependerá de viabilidade de endereço. Para estes casos, o
município da sede ficará responsável pelo deferimento do processo e após esta
liberação, o usuário continuará com o processo de inclusão de dados no cadastro web
(VRE).

Campo direcionado para
preenchimento da atividade
econômica principal da
empresa. O mesmo deverá ser
preenchido com as atividades
secundárias (quando houver).

5.9. Gravar e Gerenciamento de Impressão: Ao gravar as informações, o usuário será
direcionado ao Gerenciamento de Impressão. Deverá ser preenchida as informações até
que o campo de validação esteja completamente liberado pela flag .

Ao abrir o pop-up,
selecionar a opção
[Sim (informar
protocolo) /Não] –
Validar e Gravar
para concluir a
etapa

A mesma tela será apresentada para o enquadramento da empresa

O usuário deverá preencher todos os dados requeridos com a flag
impressão do cadastro web.

para liberação da

Após o preenchimento selecionar no menu superior a opção “Consultas”. Informar o
número do controle de internet e no campo de ação, seleciona a flag
para seguir com
a impressão do cadastro web.

Selecionar no gerenciamento de impressão e preencher os dados da empresa, inclusive o
enquadramento para liberar a impressão do cadastro web.

Deverá selecionar
para impressão o
enquadramento
da empresa
(quando houver).

