
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Sistema de Livros Mercantis Digitais



Via Rápida - VRE-Serviço - JUCESP

Caso seja seu primeiro acesso 
“Cadastre-se”

Se já tiver cadastro, 
coloque “Usuário e 

Senha”



Área logada

Clique para acessar a opção 
“Livros Digitais”



Seleção de Serviço

Selecione o serviço desejado e clique em 
“Solicitar este Serviço” 

XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXX

XXXXX



Inclusão de Dados

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

35XXXXXXXXX

Escolha o tipo de busca da empresa - por “Nome”, “CNPJ” ou “Nire”.
Após a escolha, os demais campos serão preenchidos automaticamente.
“Clique em Adicionar Livros”.
OBS: verifique se os dados apresentados corresponde ao atual tipo jurídico da 
sociedade.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx



Livro Mercantil Digital: Termos de Abertura e de Encerramento. 
Arquivo (anexo) e Assinaturas Digitais.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Livro Mercantil Digital com Autenticação Automática: Termos de Abertura e de 
Encerramento. Arquivo (anexo), Assinaturas Digitais e Declaração de Responsabilidade.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Livro Societário em Branco com Autenticação Automática: Termos de Abertura e de 
Encerramento, Assinaturas Digitais e Declaração de Responsabilidade.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Mercantil Digital: Termo de Abertura

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Os campos “nome da empresa”, “CNPJ”, 
“Município” e “Data Arquivamento Atos 

constitutivos na Jucesp” serão 
preenchidos automaticamente.

Escolher a natureza 
do Livro.

Informar o nº de ordem do Livro Digital.
OBS: dar continuidade na sequência do 
livro físico.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este ícone abrirá a certidão de livros 
para auxiliar na verificação de qual 
foi o último livro autenticado pela 
Jucesp, a fim de que a ordem 
sequencial dos livros possa ser 
seguida.



Mercantil Autenticação Automática: Termo de Abertura

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Os campos “nome da empresa”, “CNPJ”, 
“Município” e “Data Arquivamento Atos 

constitutivos na Jucesp” serão 
preenchidos automaticamente.

Escolher a 
natureza do Livro.

Informar o nº de ordem do Livro Digital.
OBS: dar continuidade na sequência do 
livro físico.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este ícone abrirá a certidão de livros 
para auxiliar na verificação de qual 
foi o último livro autenticado pela 
Jucesp, a fim de que a ordem 
sequencial dos livros possa ser 
seguida.

Selecione o campo de declaração de responsabilidade, informando que 
a autenticação será automática (sem análise do assessor).



Livro Societário em Branco de Autenticação Automática: 
Termo de Abertura

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Os campos “nome da empresa”, “CNPJ”, “Município” 
e “Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp” 

serão preenchidos automaticamente.

Escolher a natureza 
do Livro.

Informar o nº de ordem do Livro Digital.
OBS: dar continuidade na sequência do livro físico.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Este ícone abrirá a certidão de livros 
para auxiliar na verificação de qual 
foi o último livro autenticado pela 
Jucesp, a fim de que a ordem 
sequencial dos livros possa ser 
seguida.

XXXXXX XXXXXX XX 

Selecione o campo de 
declaração de 

responsabilidade, 
informando que é 

autenticação automática de 
Livro Societário em Branco
(sem análise do assessor).



Mercantil Digital: Termo de Encerramento e Arquivo 
(anexo)

Período do Livro

Inicial: início da 
escrituração ou anterior.

Final: final da escrituração 
ou posterior.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Nome da empresa é preenchido 
automaticamente.

Escolha a natureza do 
Livro.

Informe o nº de ordem do Livro Digital.
OBS: continuar a sequência do físico.

Informe a quantidade de folhas do livro.
OBS: Nos módulos de livro “Autenticação 
Automática” e “Autenticação Automática 

de Livro Societário em Branco” não haverá 
o campo de quantidade de folhas.

Faça o upload do 
arquivo, limitado 

a 20MB e em 
formato “PDF/A”

Este ícone abrirá a certidão de livros 
para auxiliar na verificação de qual foi o 
último livro autenticado pela Jucesp, a 
fim de que a cronologia do período dos 
livros possa ser seguida.



Livro de Autenticação Automática: Termo de Encerramento 
e Arquivo (anexo)

Período do Livro

Inicial: início da 
escrituração ou anterior.

Final: final da escrituração 
ou posterior.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Nome da empresa é preenchido 
automaticamente.

Escolha a natureza do 
Livro.

Informe o nº de ordem do Livro Digital.
OBS: continuar a sequência do físico.

OBS: Livro de Autenticação Automática não 
necessita informar a quantidade de folhas.

Faça o upload do 
arquivo, limitado 

a 20MB e em 
formato “PDF/A”

Este ícone abrirá a certidão de livros 
para auxiliar na verificação de qual foi o 
último livro autenticado pela Jucesp, a 
fim de que a cronologia do período dos 
livros possa ser seguida.



Livro Societário em Branco de Autenticação Automática: 
Termo de Encerramento

Período do Livro

Inicial: início da 
escrituração ou anterior.

Final: estimar a data em 
que o livro será 

encerrado.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Nome da empresa é preenchido 
automaticamente.

Escolha a natureza do 
Livro.

Informe o nº de ordem do Livro Digital.
OBS: continuar a sequência do físico.

Este ícone abrirá a certidão de livros 
para auxiliar na verificação de qual foi o 
último livro autenticado pela Jucesp, a 
fim de que a cronologia do período dos 
livros possa ser seguida.

Não terá uplod de arquivo no módulo “Livro Societário em Branco’.
Os termos de abertura, de encerramento e a declaração de
responsabilidade serão feitos de forma automática pela JUCESP.
Os arquivos, após autenticados, ficarão disponíveis para downloads na
consulta detalhada do livro no Sistema Vre-Serviço, juntamente com
seu termo de autenticação.

OBS: No Livro Societário em Branco de Autenticação 
Automática não é necessário informar a quantidade de 

folhas.



Adicionar Signatários na solicitação

Clique em
“Adicionar Assinatura”

Depois, clique em 
“Editar”



Adicionar Signatários na solicitação

Preencha o campo “CPF”. O nome do portador do CPF será extraído do
certificado digital e será preenchido automaticamente quando for assinar
digitalmente o livro.
O campo “qualificação” somente será preenchido pelo contador ou pelo
procurador. O representante da empresa não deverá selecionar nenhuma
dessas opções, devendo deixar o campo em branco (“selecione”).
Caso o contador seja o procurador da sociedade, selecionar a qualificação
“Contador e Procurador” e o mesmo assinará somente uma vez.
OBS.: Os campos “CRC e UF” são obrigatórios apenas para “Contadores”. Não
é permitida somente a assinatura do contador, ela deve estar acompanhada
da assinatura do representante legal ou da assinatura do procurador da
empresa.

Após preencher os dados, 
clique em “Salvar”

O usuário pode “Adicionar outra Assinatura” e 
depois clicar em “Incluir” para adicionar o Livro.



Tela de Inclusão de Livros

Para adicionar outros 
Livros, clique em 
“Adicionar Livro“

Livro Adicionado.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Para prosseguir, clique 
em “Continuar”

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Tela – Mercantil Digital

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Guarde este n° para utilizar 
no  “Assinador Digital”

Para prosseguir, 
clique em 

“Continuar”

XXXXXX

Atenção para o prazo de 
download de seu Livro.



Tela – Livro de Autenticação Automática

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Guarde este n° para utilizar no  “Assinador Digital”

Para prosseguir, 
clique em 

“Continuar”

XXXXXX

Atenção para o prazo de 
download de seu Livro.

Nos Livros de Autenticação 
Automática não será mais 

necessário o envio do comprovante 
de pagamento: o sistema validará o 

pagamento automaticamente.



Tela – Resumo

(XX) XXXX-XXXX

Para prosseguir, 
clique aqui.

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX



Download de DARE e Ordem de Serviço

É possível fazer 
o download dos 

arquivos em PDF.



Assinador Digital

Clique em 
“Assinador Digital”

Caso não tenha o assinador 
digital, faça o download e instale 

em seu computador. Este 
procedimento será necessário 

somente uma vez.



Assinador Digital

Com o Cerificado Digital E-CPF 
plugado ou instalado em seu 

computador, clique em “Pesquisar 
Certificado Digital”

4.5.0 de 08/02/2022   Api (2.2.0)  (p)XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Relacionar Certificado Digital

Selecione o certificado 
digital E-CPF 

encontrado e clique 
em “Relacionar”

Para prosseguir, clique em “OK”

4.5.0 de 08/02/2022   Api (2.2.0)  (p)XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Assinando seu Livro Digital

Informe o “Número de Controle 
de Serviço” e clique na “Lupa” 

para carregar sua solicitação e o 
anexo do arquivo do Livro.

Clique em assinar. Em 
seguida, no pop-up, 
clique em “Assinar” 

novamente.

Para Certificado E-CPF A3 
é necessário informar o 

PIN.

4.5.0 de 08/02/2022   Api (2.2.0)  (p)XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Documento Assinado

Clique em “Ok”.
Importante: se a DARE estiver paga, o 

Livro será enviado para análise na 
JUCESP, caso contrário a Ordem de 
Serviço ficará como “pendente de 

pagamento”.

4.5.0 de 08/02/2022   Api (2.2.0)  (p)XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Consulta à Solicitação

Para consultar o status de sua solicitação 
(Pagamento, Pendente de Assinatura, 

Exigência, Ciência e Autenticação), digite o 
“N° de Controle de Serviço”, ou clique em 

“Consultar”



Consulta à Solicitação

Para consulta 
detalhada, clique na

“Lupa”

Neste campo é possível 
verificar o status da 

DARE, a Data e o Status 
da Solicitação.

Informe o “N° de Controle de Serviço” e 
clique em “Pesquisar”

XX



Consulta Detalhada - Editar

Caso precise corrigir algum dado, 
arquivo ou signatários do seu 

“Livro Digital”, clique em “Editar”

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX

60,74XXXXXXX

XXX



Consulta Detalhada - Editar

O "Editar" permite efetuar 
correções dos itens abaixo nos 
Termos de Abertura e de 
Encerramento: 
Natureza, Nº de ordem, Período e 
Quantidade de Folhas.

A funcionalidade “Editar" estará 
disponível apenas se os signatários 
não tiverem assinado digitalmente 

a solicitação / N° Controle de 
Serviço.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX



Consulta Detalhada - Editar

Caso seja incluído um novo arquivo 
PDF/A e já houver assinaturas 
efetivadas, ao clicar no botão 

“ENVIAR” o sistema reiniciará o 
status de todas as assinaturas.

Caso seu “Arquivo” não seja 
substituído, ele aparecerá 

neste local.

Enquanto o signatário não 
efetuar a assinatura 

digitalmente, os dados (CPF, 
qualificação, no caso de 
contador e procurador),  
poderão ser editados ou 

excluídos. 



Consulta Detalhada - Editar

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX

Caso todos os signatários do Livro 
já tenham assinado digitalmente o 

arquivo, o botão “Editar” estará 
bloqueado com uma mensagem de 

alerta:

“Não é possível Editar, Assinaturas 
Efetivadas.”

XXXXXXXXXXX

XXX



Consulta Detalhada

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

XXXXXX

Editar

XXXXXXXXXXX

XXX



Consulta Detalhada

XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX Para solicitações “Pendentes de 
Assinaturas”, entre no “Assinador  
Digital”, informe o  nº de Controle 
de Serviço e clique em “Assinar”

Download do “Termo de Autenticação”- este 
deve ser apresentado sempre junto ao 

“Livro” pois cada documento acompanha o 
“Código de Autenticidade”

Editar

XXXXXXXXXXX

XXX



Consulta Detalhada

XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Download do 
“Termo de Exigência”

Clique no símbolo vermelho 
para “Cumprir a Exigência”

Editar

XXXXXXXXXXX

XXX



Consulta Detalhada

XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Após clicar no símbolo vermelho para 
cumprir exigência, sua solicitação entrará no 
status de “Ciência”, tendo 30 dias contados 
do dia subsequente à data da ciência para 

regularização.

Editar

XXXXXXXXXXX

XXX



Tela de Cumprimento de Exigência

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

Inserir novo “Upload”  
do arquivo (Livro)

corrigido.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX

“Exigências  a serem 
Cumpridas”

Adicione os 
Signatários que 
assinarão o livro 

corrigido.

Após “Enviar” o Livro, copie o 
“Nº de Controle de Serviço”, 
abra o sistema “Assinador” e 

assine o cumprimento de 
exigência.

Obs: Todos os signatários 
informados no campo 

“assinatura” deverão assinar 
a solicitação para o Livro ser 

enviado para análise
na Jucesp e ficar com Status 
“Protocolado Digitalmente”



Termo de Autenticação

“Código de Autenticidade” 
do Termo de Autenticação

do Livro.



Arquivo do Livro

Arquivo do livro com as assinaturas 
digitais no rodapé em todas as folhas 

do livro.



Arquivo do Livro

“Código de Autenticidade” 
do Livro.

“ATENÇÃO” 
“Este livro só terá validade se apresentado junto de 

seu termo de autenticação”



Consultar Autenticidade do Documento

Caso precise atualizar seu 
assinador digital, na tela de 

login tem o link para download.



Consultar Autenticidade do Documento

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX
XX

Atenção: Se for consultar o termo de 
autenticidade do arquivo do livro, e este já 

estiver autenticado a mais de 30 dias corridos, 
o mesmo não estará mais disponível, 

conforme Art. 4º, §3º da Instrução Normativa 
nº 79/2022 – DREI. 



Restituição de Dare

Clique no checkbox que 
o botão “RESTITUIR” 

ficará disponível.

Caso o serviço de autenticação de livro 
não seja utilizado, o usuário poderá 

solicitar a restituição da Dare.

XX



Restituição de Dare

Com o checkbox acionado 
o botão “RESTITUIR” ficou  

disponível.

XX



Certidão de Restituição de Dare

Solicitar restituição à 
Secretaria da Fazenda 

apresentando a certidão.

XXXXX

Esta certidão vai assinada 
digitalmente pela Secretária 

Geral da JUCESP.

XXXXXXXXXXXXXXXXX



Junta Comercial do Estado de São Paulo
Obrigado!


