MANUAL LIVROS

MANUAL SIMPLIFICA

LIVROS
No site do Simplifica, no bloco OUTROS SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL, é
possível verificar os tipos de livros disponíveis pelo “LISTAR TIPOS” e para
enviar um livro, clicar em “ENVIE OU ACOMPANHE”:
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Em seguida, são fornecidas duas opções: Livro Digital, que é para enviar um
novo livro, clicando em “CLIQUE PARA ENVIAR”, e Acompanhe Aqui, que ao
inserir uns dos dados informados (PROTOCOLO, NIRE OU CNPJ) é possível
acompanhar o status atual do seu processo.

LIVRO DIGITAL:
Deverá ser informado um dos dados solicitados (Número de Registro, CNPJ ou
Nome Empresarial), e depois clicar em “AVANÇAR”:
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Em seguida, passará para a tela de Verificação de Dados:

Após conferir os dados, se tiver algo que necessite ser atualizado, clicar em
“SOLICITAR ATUALIZAÇÃO”, caso contrário clicar em “Salvar”.
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Após concluir a solicitação, será exibida a tela para a coleta do livro, podendo
inserir vários em um único processo. Para inseri-lo clicar em “Livro”:

Em seguida, serão solicitadas as informações do livro, podendo ser indicados
até 100 livros em cada protocolo:
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Dados solicitados:
• Tipo de Livro: clicar na lupa para abrir as opções;
• Descrição do Livro: descrição sobre o livro;
• Número de Ordem: ordem do instrumento de escrituração, que vai
variar por empresa e por tipo de livro, sendo considerada numeração
de acordo com o último livro protocolado;
• Número de páginas: quantidade de páginas do livro;
• Início do período: a que se refere o livro;
• Encerramento do período: a que se refere o livro.
Em seguida, informar se deseja que o termo de abertura e encerramento sejam
gerados pelo sistema, caso a resposta seja positiva, clicar “Sim”.

Após isso, anexe o documento em formato PDF clicando em “Selecione o
arquivo”, em seguida, clicar em “Salvar”:

Dicas 💡: O arquivo deve ser em formato PDF de até 10MB.
Em seguida, o sistema apresenta uma mensagem de confirmação:

Os livros adicionados são exibidos na lista de livros e poderá ser excluído ou
editado.
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Após a inclusão dos livros, deve ser gerada a taxa, clicando no botão “Consultar
taxas”:

Será possível selecionar o tipo de taxa, sendo fornecidas duas opções:
Documentação de Arrecadação de Registro do Comércio referente ao evento
selecionado, e a Taxa Complementar, para o caso da taxa paga ter o valor
inferior ao valor do processo.

E pode-se consultar as taxas geradas:

Em seguida, pode-se assinar o processo através do botão “Assinatura
eletrônica”:

A próxima etapa pode ser acompanhada de acordo com o Manual Simplifica
Processo Eletrônico.
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