
Para cadastrar a sua 
conta corrente, que 
permitirá o 
recebimento dos 
alvarás liberados 
para pagamento na 
CEF, o advogado 
deverá clicar na 
opção “Área 
Restrita”, no canto 
superior direito do 
site da OAB/RJ 
(www.oabrj.org.br). 

http://www.oabrj.org.br/


Na tela abaixo, o advogado deverá digitar o login e a senha de acesso à área restrita da OAB/RJ. Caso tenha se
esquecido da senha, basta clicar na opção “Esqueci minha senha” e, em seguida, informar o seu e-mail pessoal,
para o qual será enviada uma mensagem com as instruções para a troca da senha. Se ainda não tiver cadastro na
área restrita, o inscrito deverá clicar em “Faça seu cadastro aqui!” para criar um login e escolher uma senha para
acesso à área restrita do site da OAB/RJ. A próxima tela indicará como o cadastro na área restrita deverá ser
feito.



Se você já tem cadastro na área restrita, pode pular esta tela. Caso contrário, deverá informar o seu número de inscrição (apenas com
números), o CPF e o número de segurança. Caso tenha dúvidas, lembramos que o número de segurança está no canto superior direito
do seu cartão de identidade profissional, conforme o retângulo exibido à esquerda da tela abaixo. Ao terminar de digitar os seus
dados, o botão “Enviar” será habilitado para que o sistema da OAB/RJ confirme que se trata de um advogado regularmente inscrito,
permitindo que seja criado um login com uma senha associada.



Ao entrar na área restrita, a opção “CEF e pagamento de alvarás e RPVs” estará disponível no retângulo à
direita, com os convênios da OAB/RJ. Para entrar nesta opção, basta clicar no botão “Acessar”, indicado
pela seta.



O termo de adesão ao convênio deverá seja lido e o advogado precisará clicar na opção indicada pela seta, confirmando que
leu e que concorda com o termo de adesão. Somente após clicar na caixa em que concorda com o termo é que a opção
“Aderir”, indicada pela outra seta, ficará disponível para o advogado prosseguir com a solicitação.



Na tela abaixo, o advogado deverá efetuar o download do formulário da CEF, que será preenchido com os seus dados bancários e assinado
no local indicado pela CEF. Na sequência, o advogado terá que digitalizar este formulário, salvar em arquivo e assinar, com o seu certificado
digital, este documento. O alvará referente ao pagamento liberado na CEF, o seu cartão de identidade profissional na OAB/RJ, este
formulário da CEF e, se for o caso, a procuração para receber o valor em nome do cliente deverão ser assinados digitalmente com o seu
certificado digital e salvos no seu computador.



Na tela abaixo, o assunto é fixo, sendo formado automaticamente pelo nome do advogado, a sua conta de e-mail e um texto com a solicitação à CEF. Na caixa de
mensagem, o texto é livre e o advogado poderá digitar alguma informação adicional que considere relevante para a análise da CEF. No botão “Selecione os
arquivos...”, logo depois de “Anexos”, deverá incluir os três ou quatro documentos que necessariamente terão que ser encaminhados neste e-mail, ou seja, o alvará
informando da liberação do pagamento, o formulário da CEF preenchido com os dados bancários e assinado no local indicado, o cartão de identidade profissional da
OAB/RJ e, se for o caso, a procuração do cliente com a autorização para receber o valor da causa. Todos estes documentos deverão estar assinados com o certificado
digital do próprio advogado. Os arquivos que foram selecionados irão aparecer no rodapé da tela. Após confirmar que os três ou quatro documentos corretos foram
selecionados, o advogado deverá clicar em “Enviar”, para que a sua mensagem seja remetida para a CEF.



Pronto! Após clicar em “Enviar” na tela anterior, o sistema exibirá uma mensagem, confirmando a remessa do e-mail para a CEF e para a
sua caixa postal cadastrada na OAB/RJ, cujo nome será reproduzido no texto abaixo. Guarde com cuidado esta mensagem, pois ela é o
comprovante do envio do seu pedido à CEF. Para sair da área restrita, o advogado deverá clicar na seta logo após o seu nome, no canto
superior direito da tela. Será aberto um menu de opções e a opção “Sair” é a última deste menu.


