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INTRODUÇÃO

Manual para auxiliar o registro dos Livros contábeis, fi scais e societários das empresas no 

portal Empresa Fácil.

Baseado na legislação: 

O Decreto-lei nº 305, de 22 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a legalização dos livros de escrituração das 

operações mercantis.

O Decreto-lei nº 486, de 3 de março de 1969, dispõe sobre escrituração e livros mercantis e dá outras provi-

dências.

O Decreto federal nº 64.567, de 22 de maior de 1969, regulamenta dispositivos do Decreto-lei nº 486, de 3 

de março de 1969, que dispõem sobre a escrituração e livros mercantis e dá outras providências.

A Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, institui o Código Civil.

A Lei 8.934/94, 18 de novembro de 1994, dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Ativida-

des Afi ns e dá outras providências.

O Decreto 1800/96, de 30 de janeiro de 1996, regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que 

dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afi ns e dá outras providências.

A Instrução Normativa DREI nº 82, de 19 de fevereiro de 2021, institui os procedimentos para autenticação 

dos livros contábeis ou não dos empresários individuais, das empresas individuais de responsabilidade limi-

tada - EIRELI, das sociedades, bem como dos livros dos agentes auxiliares do comércio.

Os dados e imagens utilizados para a elaboração desse manual têm como base a disponibilidade 

do sistema Empresa Fácil no início de janeiro de 2022. Logo, podem existir divergências em algu-

mas informações, devido a possíveis mudanças ou a adaptações implementadas posteriormente.
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INICIAR O PROTOCOLO DE LIVRO (PRE)

No portal Empresa Fácil (www.empresafacil.pr.gov.br), acesse a funcionalidade de 

“LIVRO DIGITAL” disponível no bloco SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS - JUNTA COMERCIAL, 

na página inicial.

Selecione a opção “Registrar Livro Empresarial” e depois informe o login do GOV.BR do 

solicitante.
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Identifi car a empresa com o NIRE ou CNPJ ou Nome Empresarial (nesse caso pedirá mu-

nicípio). Basta informar um dos dados e clicar em ‘‘avançar’’.

Caso o sistema informe a mensagem “Prezado usuário, não foi encontrado o Ato Cons-
titutivo na Junta Comercial. Entre em contato com o suporte técnico.” será necessário 

abrir ocorrência no nosso fale conosco, através do site da Junta, para que o cadastro da 

empresa seja verifi cado.

Importante saber: Como os livros podem trazer informações confi denciais da empresa, depois 

que o protocolo de livros (PRE) for criado, apenas os membros do quadro societário ou o solici-

tante que criou o PRE poderão acessá-lo. Portanto é importante lembrar qual login do gov.br foi 

usado na criação do protocolo. Caso um terceiro tente acompanhar o protocolo, o sistema infor-

mará: “Prezado usuário, não foram encontradas solicitações para a empresa informada.”
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A tela de Verifi cação Dados da Empresa será apresentada. É importante verifi car todas 

as informações disponibilizadas, se estiver tudo correto, declarar que conferiu e salvar. 

Importante saber: Caso haja alguma incongruência nas informações da empresa, deverá solicitar 

atualização cadastral clicando no botão “Solicitar Atualização” e aguardar a resposta do setor 

responsável para prosseguir, a resposta não será imediata. A atualização cadastral sempre será 

feita conforme arquivamentos anteriormente registrados na Junta Comercial do Paraná.

O número do protocolo de livro (PRE) será exibido e deverá ser anotado. Também serão 

exibidas as informações da empresa (caso alguma esteja incorreta abrir Fale Conosco no 

site da Junta). 
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Importante saber: O campo Ato Constitutivo é referente a alínea f do Art. 5º da Instrução Norma-

tiva DREI nº 82 e traz o número do arquivamento do ato constitutivo da empresa, ou seja o pri-

meiro arquivamento desta empresa.

Caso a empresa tenha vindo de um outro estado, será possível a edição dessa informação, assim 

como da data da constuição, pois o número que deverá ser informado é do primeiro arquivamen-

to em uma Junta Comercial. 
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INSERIR LIVRO NO PROTOCOLO (PRE)

Após a criação do protocolo (PRE), os botões “Livro” e “Consultar Taxa” serão disponibi-

lizados. Clicar primeiro no botão “LIVRO” e preencher o formulário.

Tipo: nome do livro − clicar na lupa para abrir as opções.

Número de Ordem: ordem do instrumento de escrituração − O número de ordem poderá 

ser inferior ao último autenticado, desde que não exista o mesmo número já registrado 

na Junta Comercial ou em algum outro protocolo em andamento. Caso exista protocolo 

em andamento, ao salvar, o sistema informará: “Prezado usuário, já existe livro registrado 

com número de ordem igual ao número informado.” E caso o protocolo em andamento 

seja do mesmo solicitante (login do gov.br) informará o número do protocolo e pergun-

tará sobre o cancelamento do protocolo anterior.

Para os casos de empresas transferidas de outro estado, devem seguir a ordem confor-

me a sequência arquivada na UF de origem.



9

Importante saber: Caso tenha dúvida sobre o número de ordem ou outras informações sobre 

livros já registrados pela Junta Comercial do Paraná, solicite uma Certidão Específi ca de Livros 

no módulo “Certidão ON-LINE” no Empresa Fácil. Abaixo o modelo das informações que serão 

fornecidas: 

Número de Páginas: quantidade de páginas do livro, que será divida automaticamente 

pelo sistema após a autenticação por 2 para obter o número de folhas que alimentará o 

cadastro da Junta Comercial.

Importante saber: Conforme Instrução Normativa DREI nº 82, a Junta Comercial valida apenas o 

tamanho do arquivo, que deverá ter até 10MB, e não mais o número de páginas do livro.

Inicio do Período: data de inicio do período de escrituração do livro.

Encerramento do Período: data de encerramento do período de escrituração do livro.

Importante saber: Conforme Instrução Normativa DREI nº 82, os livros em branco não podem 

mais ser registrados na Junta Comercial. Portanto todo livro deverá ser previamente escriturado 

antes de ser submetido à autenticação, e a data de início e de término do período de escrituração 

deverão obrigatoriamente ser informadas para todos os tipos de livros tanto no sistema empresa 

fácil quanto no termo de encerramento.
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Deseja que os termos de abertura e encerramento sejam gerados automaticamente 

pelo sistema? Caso responda “Sim” o sistema vai gerar os termos de abertura e encer-

ramento, portanto o arquivo PDF inserido deve conter apenas o interior do livro. Caso 

responda “Não” deverá inserir arquivo PDF com os termos de abertura e encerramento.

Arquivo: deverá ser inserido com as seguintes confi gurações:

Formato do arquivo - PDF

Tamanho do arquivo - até 10MB

Tamanho do papel - A4 (210x297mm)

Orientação do Layout - Retrato (Vertical)

Cor: Preto e Branco 

Essas confi gurações são necessárias para garantir a aplicação correta da chancela eletrô-

nica de autenticação e das assinaturas eletrônicas. 
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Importante saber: 

Para o ajuste de documentos PDF utilizando Adobe Acrobat Reader ou aplicativo similar, basta 

seguir o seguinte passo a passo:

• Selecione a opção “imprimir para PDF”

• Clique na opção “Ajustar’’

• Clique no botão “Confi gurar página” 

• Selecione o tamanho A4 (210x297mm)

• Selecione a orientação “Retrato”

• Clique em “OK”, depois em “Imprimir” para salvar o arquivo.

Não utilize caracteres especiais ao nomear o arquivo, tais como: acentos, vírgulas, pontos.

Caso seu arquivo exceda o limite de 10MB, sugerimos seguir uma das seguintes opções:

• Para arquivo digitalizado, verifi que as confi gurações do scanner: Confi gurar o scanner para        

resolução de 144dpi (P/B), dessa forma os arquivos serão gerados com tamanhos menores.

• Utilize ferramenta de compactação de arquivos PDF, disponíveis gratuitamente na internet

• Fracione o exercício social em dois ou mais períodos. Exemplo: Livro Diário nº 01 

(01/01/2018 a 30/06/2018); Livro Diário nº 02 (01/07/2018 a 31/12/2018).

Importante saber: Conforme Instrução Normativa DREI nº 82, a partir de 2022 os livros não pode-

rão mais ser digitalizados, ou seja, deverão ser produzidos de maneira exclusivamente digital, com 

exceção dos livros relativos a exercícios anteriores a 2022. 

Após preencher todas as informações e inserir o arquivo do livro, clicar em “SALVAR”
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O sistema exibirá mensagem ‘‘Livro inserido com sucesso’’, uma tabela com as informa-

ções do livro e os ícones de edição (papel com lápis) e exclusão (X vermelho).

Além disso, após a inserção de um livro, o sistema passa a exibir o botão “ASSINATURA 

ELETRÔNICA”. 

Importante saber: É necessário que exista arquivo PDF inserido no protocolo/processo para que 

o sistema habilite o botão de assinatura, caso a tabela esteja cinza signifi ca que falta esse arquivo 

PDF.

Caso deseje inserir mais livros nesse protocolo, basta clicar no botão “LIVRO” e repetir o 

processo de inserção. É possível inserir até 100 livros em um mesmo protocolo (PRE), a 

taxa será gerada de acordo com a quantidade de livros.
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GERAR E ACOMPANHAR TAXA

Após a inclusão do(s) Livro(s), deve ser gerada a taxa, clicando no botão

 ‘‘CONSULTAR TAXAS’’ será possível escolher entre GUIA ou BOLETO.

Importante saber: A GUIA é aceita apenas no Banco do Brasil e a taxa é compensada em até 2 

horas após o pagamento. O BOLETO é aceito em todos os bancos e a taxa é compensada em até 

2 dias úteis após o pagamento. 

O botão de “VERIFICAR BAIXA” permite forçar uma atualização no sistema caso a taxa já tenha 

sido paga, caso o tempo estimado de atualização de status já tenha passado e o sistema ainda 

não tenha processado esta informação.

Após clicar em “GERAR”, o sistema abrirá o Documento de Arrecadação em uma nova 

aba do navegador. A taxa também será mostrada na tabela “Taxas Geradas”, sendo pos-

sível verifi car a data da geração, o tipo, o valor e o status. Ao clicar no status o sistema 

abre novamente a Guia ou Boleto.

Importante saber: Conforme Art. 53 da Instrução Normativa do DREI de nº 81, o prazo de utili-

zação das taxas é de trinta dias após o lançamento da primeira exigência. Após este prazo, será 

necessário o pagamento de novas taxas para protocolar novamente o livro. 



14

ASSINAR E PROTOCOLAR LIVRO

Cada livro deve ter como assinantes um contador e um membro do quadro societário 

com uma das qualifi cações a seguir: administrador, conselheiro de administração, diretor, 

procurador, sócio gerente, sócio administrador, empresário, titular pessoa física, admi-

nistrador judicial/gestor ou inventariante (este último apenas para as naturezas jurídicas 

Empresário Individual ou EIRELI).

Para assinar o livro deve ser utilizado o botão ‘‘ASSINATURA ELETRÔNICA’’.

A primeira tela de assinatura trará o Quadro de Assinantes com a identifi cação dos mem-

bros do quadro societário da empresa, além da própria empresa (para assinatura com 

E-CNPJ)
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Caso o membro do quadro societário qualifi cado seja também o contador, clicar em 

“EDITAR” ao lado do nome dele e qualifi cá-lo como contador.

Será necessário clicar em “INCLUIR ASSINANTE” e indicar um contador.
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Caso o membro qualifi cado do quadro societário seja representado por Procurador que 

não seja o contador, será necessário incluir assinante tipo: Procurador e indicar o mem-

bro do quadro societário como representado.

Caso o contador seja também o procurador do membro do quadro societário qualifi ca-

do, primeiro inserir o contador através do botão “INCLUIR ASSINANTES” e depois clicar 

no “EDITAR” ao lado do nome dele, qualifi cando-o como procurador.
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Ao avançar para a próxima tela, o sistema mostrará: o(s) livro(s) no bloco de 

“DOCUMENTOS LEVADOS AO REGISTRO”, o nome do membro do quadro societário quali-

fi cado, o nome do CNPJ e o nome do contador. Deverá marcar “SIM” para quem vai assinar.

Caso quem assine o livro seja o responsável à época à qual a escrituração se refere, por 

exemplo, um administrador de anos anteriores, será necessário incluí-lo no quadro de 

assinantes selecionando o tipo “OUTROS”.
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Caso selecione o Nome do CNPJ como assinante, a assinatura será por meio de E-CNPJ.

Importante saber: Para assinatura com E-CNPJ, nos termos de abertura e encerramento do Livro, 

deve ser qualifi cada como signatária a própria pessoa jurídica. Exemplo:

NOME EMPRESARIAL
PESSOA JURÍDICA

CNPJ 00.000.000/0000-00

NOME DO CONTADOR
CONTADOR

CRC/PR 00000

Importante saber: Todos que assinam o livro devem ser mencionados nos termos de abertura e 

encerramento e todos que constam nos termos de abertura e encerramento devem assinar o livro. 

Ou seja, caso assine com e-CNPJ, com o certifi cado do administrador e com o certifi cado do con-

tador, os três deverão ser qualifi cados como signatários nos termos.

Caso deseje utilizar-se do disposto no parágrafo nono do Ofício Circular SEI 1218/2020 

(livro físico digitalizado e protocolado digitalmente mediante termo de autenticidade), 

conforme Art. 28, IN N° 81 do DREI, deverá marcar “SIM” no quadro de assinantes apenas 

para o contador. Dessa forma, depois de assinar, o sistema gerará automaticamente o 

Termo de Autenticidade na última página do arquivo.
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Caso seja incluído Procurador no quadro de assinantes, será necessário inserir a procura-

ção específi ca para livros em “OUTROS DOCUMENTOS” e assinar declarando a autenti-

cidade do documento. É importante verifi car se selecionou o tipo correto de documento 

(Procuração), caso esteja incorreto o sistema não reconhecerá e não permitirá avançar.

Sempre será necessário inserir cópia da carteira do CRC do contador em 

“OUTROS DOCUMENTOS” e assinar a autenticidade do documento.

É importante verifi car se selecionou o tipo correto de documento (Carteira Profi ssional), 

caso esteja incorreto o sistema não reconhecerá e não permitirá avançar.
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Ao avançar para a terceira tela de assinatura, o sistema mostrará o arquivo a ser assinado, 

seguido dos nomes dos assinantes selecionados anteriormente e o botão “ASSINAR”.

Ao clicar em “ASSINAR” o sistema mostrará as opções de assinaturas disponíveis. 
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Após fi nalizar os procedimentos necessários para cada tipo de assinatura, o sistema exibirá 

a data e hora da assinatura e, com a compensação da taxa, o botão “PROTOCOLAR” será 

liberado. Mas antes de protocolar é importante clicar no nome do arquivo e verifi car se o 

seu conteúdo está correto, inclusive com as assinaturas na última página. 

Caso não esteja correto, clicar em “ACOMPANHAR” e editar o livro, voltando ao inicio do 

procedimento.

Caso esteja correto, protocolar, aguardar a análise e acompanhar através do número do 

protocolo (PRE).
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ACOMPANHAR PROTOCOLO (PRE)

Após a criação do protocolo de livros (PRE), sempre será possível acessá-lo através do 

“ACOMPANHAMENTO DO PROTOCOLO” na página inicial ou do “Acompanhar proces-

so de livro” na funcionalidade de livros. Nesta também é possível pesquisar o protocolo 

pelo NIRE ou CNPJ da empresa, lembrando que só poderão ser acessados os protocolos 

criados pelo solicitante (login do gov.br) ou acessados pelos membros do quadro socie-

tário da empresa. tário da empresa. 
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Caso já existam livros inseridos no protocolo, serão listados e seus status exibidos.



24

CUMPRIR EXIGÊNCIA DE LIVRO

Para visualizar a exigência do livro é necessário clicar na palavra “exigência” no status 

do livro. Em um pop-up a exigência e a data serão exibidas, além disso será disponi-

bilizada a opção de “ESCLARECIMENTO EXIGÊNCIA”, essa funcionalidade permite o 

questionamento sobre a exigência que será enviado diretamente ao analista do livro.

Para verifi car a resposta do analista, basta acessar novamente a opção.

Caso continue com dúvidas, entre em contato pelo Fale Conosco no site da Junta.
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Caso existam mais livros em exigência, todos devem ser atendidos para que sejam proto-

colados novamente.

Após as correções, os livros passarão pela etapa de assinatura para protocolar novamente.

Será possível editar as informações do livro e o arquivo PDF. 

Para os livros que ainda não foram protocolados, será possível editar ou excluir (X vermelho)

Para os livros em exigência será possível apenas a opção editar (ícone papel com lápis).
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DEFERIMENTO AUTOMÁTICO DE LIVRO

Conforme Art. 10 da Instrução Normativa DREI nº 82 o livro pode ser deferido automa-

ticamente. Ou seja, o livro não passa por análise humana e é autenticado em poucos se-

gundos. Atualmente é necessário cumprir os seguintes requisitos para que ocorra o fl uxo 

de deferimento automático:

• O deferimento automático será apenas quando o usuário Registra um novo Livro de 

Empresa, não é possível para processo de substituição de livro autenticado;

• Para todos os tipos de livros;

• Termos de abertura e encerramento gerados pelo sistema. Ou seja, responda “sim” para 

pergunta de geração de termos;

•Possuir contador e membro qualifi cado do quadro societário como assinantes ou 

E-CNPJ e contador como assinantes. Dessa forma, não é possível que livros com procura-

ção ou com termo de autenticidade sejam deferidos automaticamente;

• Usuário deverá marcar a Declaração de Responsabilidade ao realizar a primeira assina-

tura no livro;
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O Deferimento Automático será por livro, dessa forma em um mesmo protocolo (PRE) 

podem existir livros deferidos automaticamente e livros enviados para análise da Junta. 

O sistema irá incluir no termo de abertura a declaração de responsabilidade selecionada 

pelo usuário.

O termo de autenticação gerado pelo sistema também trará a informação sobre o defe-

rimento automático.
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FAZER DOWNLOAD DE LIVRO AUTENTICADO

Quando o livro é autenticado, dois arquivos são disponibilizados: O livro com a chance-

la e o termo de autenticação. 

Após receber a comunicação da autenticação do livro, faça o download dos arquivos e 

salve-o em meio de armazenamento seguro, preferencialmente em mais de um dispositivo. 

Importante saber: Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82. § 3º O armazenamento dos livros 

nos servidores das Juntas Comerciais, nos termos do caput do Art. 4º, poderá perdurar pelo prazo 

de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.934, de 1994.

Caso o download não seja efetuado tempestivamente, ou o livro autenticado seja perdido, será 

necessário promover o registro de livro substituto, que ensejará recolhimento de nova taxa e pu-

blicação em jornal de grande circulação, nos termos do Art. 5º, parágrafo 3º da IN DREI 82/2021.
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VERIFICAR AUTENTICIDADE DE LIVRO

É uma forma de órgãos e terceiros verifi carem que realmente houve o registro. Como o 

livro pode conter informações confi denciais da empresa, apenas o termo de autentica-

ção é disponibilizado nessa funcionalidade.

A validação do arquivo do livro deve ser realizada no portal ITI (Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação), ou em ferramentas ofi ciais similares e através de algum 

leitor de PDF com capacidade de validação de assinaturas, como por exemplo o leitor 

Adobe Reader, que identifi ca se houve alterações no arquivo após a aposição da assi-

natura digital da Junta Comercial.

Portanto, para ser passível de validação, o livro deve ser encaminhado aos interessa-

dos, por exemplo, uma comissão de licitação, em formato digital, já que, quando um 

livro registrado digitalmente é impresso, perde-se a possibilidade de validação da 

assinatura digital aposta pela Junta Comercial. 

Assim sendo, o Livro em si não é validado no portal Empresa Fácil Paraná, e também 

não é possível solicitar uma segunda via do livro para conferência, já que os livros são 

sujeitos apenas à autenticação (Lei 8.934/94, Art. 32, III) e não ao arquivamento (Lei 

8.934/94, Art. 32, III) - a Junta Comercial não mantém em sua base de dados imagem 

dos livros registrados, devido ao sigilo legal a que esses documentos estão sujeitos.

Dessa forma, reforçamos: o livro autenticado é validado apenas através da validação 

da assinatura digital aposta pela Jucepar e pela verifi cação de seu conteúdo, que não 

deve ser alterado após a autenticação. 

Além disso, quando um livro digital é autenticado nas Juntas Comerciais, em confor-

midade com o que dispõe o Art. 8° da IN DREI 82/2021, é gerado um novo documen-

to chamado de TERMO DE AUTENTICAÇÃO. 

O termo de autenticação contém informações públicas sobre o livro registrado, como 

o número de protocolo (que deve ser idêntico ao número de protocolo constante na 

chancela aposta pela Jucepar no livro autenticado), nome empresarial, CNPJ, tipo de 

livro, número de ordem, período de escrituração e o código de autenticidade - código 

que, quando inserido no portal Empresa Fácil no módulo “Verifi cação de Documentos 

do Empreendedor”, confi rmará que houve registro de livro.
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Ou seja, o código de autenticidade utilizado para validação do termo de autenticação 

somente se encontra disponível no próprio termo de autenticação e o termo de au-

tenticação contém informações referentes ao livro autenticado.

Portanto, resumimos: o livro em si não é validado no portal Empresa Fácil, e também 

não é possível obter uma segunda via do livro registrado. O livro autenticado é valida-

do apenas através da validação da assinatura digital aposta pela Jucepar e da verifi -

cação do seu conteúdo, que não deve ser alterado após a autenticação.

Ao consultar o código de um livro autenticado pela Junta Comercial do Paraná serão 

exibidas as informações abaixo e o termo de autenticação. 
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SUBSTITUIÇÃO DE LIVRO AUTENTICADO DE EMPRESA

A funcionalidade de substituição de livro é destinada aos casos em que o usuário, por 

caso fortuito, por força maior, ou até mesmo por imprudência ou por imperícia, não te-

nha mais o livro registrado na Junta Comercial.

Exemplos atuais de situações que podem ensejar a substituição de livros são:

I - A não realização tempestiva do download do livro autenticado digitalmente (os livros 

fi cam disponíveis para download por apenas até 30 dias após sua autenticação, nos ter-

mos do §3°, art. 4° da IN DREI 82/2021);

II – A perda ou o corrompimento do arquivo digital do livro que teve seu download rea-

lizado tempestivamente. Por exemplo: o usuário realizou o download do livro autentica-

do pela Junta Comercial e o salvou em seu computador de trabalho. Decorridos 30 dias 

após a autenticação (prazo em que já não é possível realizar novamente o download do 

livro), por qualquer dos motivos possíveis, seu HD, e consequentemente o conteúdo do 

disco rígido, sofre danos permanentes fi cando inoperante e impassível de recuperação.

Fundamentação legal:

A substituição de livros já autenticados é prevista expressamente no Art. 10 do Decreto-

-Lei 486/1969, transcrevemos abaixo o referido dispositivo:

“Art 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fi chas documentos ou

papéis de interesse da escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande

circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará

minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do

Registro do Comércio.”

Tal disposição, que já era incorporada à IN DREI 11/2013, foi incorporada também à IN 

DREI 82/2021 em seu Art. 5°, §3°, abaixo transcrito:

“§ 3º Ocorrendo o corrompimento de quaisquer dos instrumentos de escrituração, após

observadas as disposições do Decreto-Lei nº 486, de 3 de março de 1969, e recomposta 

a escrituração, o novo instrumento receberá o mesmo número de ordem do substituído,

devendo o Termo de Autenticação ressalvar, expressamente, a ocorrência comunicada.”.
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Procedimento de como registrar o livro substituto:

Ocorrendo perda, extravio, deterioração ou corrompimento de livro, o Decreto-Lei 

486/69 determina que os empresários devem publicar, em jornal de grande circulação, 

aviso a respeito do fato, e, somente após a publicação, dar ciência à Junta Comercial.

Ou seja, a publicação prévia em jornal de grande circulação é requisito obrigatório para 

que a Junta Comercial acate o pedido de substituição. Portanto obrigatoriamente o usu-

ário deve instruir o pedido de substituição com a publicação realizada em jornal.

Importante saber: Em 2020, através do Ofício Circular SEI 3153/2020/ME, 

o DREI regulamentou o que é considerado Jornal de Grande Circulação, para 

fi ns de publicações empresariais.

Após a publicação em jornal, abrir o portal Empresa Fácil (www.empresafacil.pr.gov.br), 

acessar a funcionalidade de “LIVRO DIGITAL” disponível no bloco SERVIÇOS DOS 

ÓRGÃOS - JUNTA COMERCIAL, na página inicial.
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Identifi car a empresa com o NIRE ou CNPJ ou Nome Empresarial (nesse caso pedirá 

município). Basta informar um dos dados e clicar em ‘‘avançar’’.

Selecione a opção “Substituir livro empresarial autenticado” e depois informe o login do 

GOV.BR do solicitante.
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Após a tela de recadastramento (já explicada em INICIAR O PROTOCOLO DE LIVRO) 
o protocolo será gerado. 

Clicando no botão “LIVRO” serão abertos campos para preenchimento.
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Tipo: selecionar o tipo do livro que será substituído.

Número de Ordem: ordem do livro que será substituído - o livro indicado deverá estar 

registrado no cadastro da empresa.

Início e Encerramento do Período: usuário deverá informar o período, caso essa informa-

ção esteja registrada no cadastro da Junta o sistema considerará as datas do cadastro.

Motivo da substituição: essa informação é obrigatória, será verifi cada pelo analista e 

após a autenticação, o conteúdo do campo “Motivo da substituição” constará expressa-

mente também no Termo de Autenticação do livro.

Arquivo: O livro deverá seguir as confi gurações de PDF citadas na página 10 e deve ser 

exatamente igual ao livro original.

Será necessário declarar, sob as penas da lei, que o livro substituto não contém qualquer 

alteração em seu conteúdo em relação ao livro substituído. 

A etapa de taxa seguirá os procedimentos já apresentados anteriormente. Na etapa de 

assinatura eletrônica, além dos procedimentos já apresentados, será necessário incluir o 

anexo Publicação Decreto-LEI nº 486.
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Importante saber: É importante salientar que a substituição não se destina a promover correções 

em livros cujo conteúdo não se encontrava em conformidade com a legislação ou com os princí-

pios contábeis geralmente aceitos, mas sim apenas a substituir livros extraviados, corrompidos e

etc. Por esse motivo, o sistema obriga o usuário a declarar, quando da geração do protocolo de

substituição, que o livro substituto não possui nenhuma alteração em seu conteúdo em

relação ao livro substituído. 
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DÚVIDAS, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E/OU ELOGIOS 
ENTRE EM CONTATO PELO 

FALE CONOSCO
www.juntacomercial.pr.gov.br


