VRE – VIA RÁPIDA
SERVIÇOS ON-LINE JUCESP

Desde março de 2017, a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP alterou o
procedimento para solicitação de registro e autenticação de livros físicos de leiloeiros e
tradutores públicos, sendo necessário cadastrar-se no sistema de serviços on-line da JUCESP
– VRE-Serviços.
No início de janeiro de 2020, a JUCESP inaugurou seu Sistema de Livros 100% Digitais, que
está integrado ao VRE-Serviços e também pode ser utilizado de acordo com o tutorial abaixo.
Atualmente, o sistema é compatível com os seguintes navegadores:
- Google Chrome (Versão 49.0.2623.110m ou superior);
- Internet Explorer 11;
- Mozilla Firefox (Versão 41.0 ou superior).

Após efetuar o cadastro, será possível solicitar o REGISTRO DOS LIVROS.
1. Acesse seu perfil em www.vre.jucesp.sp.gov.br):

1

2. Acesse o serviço desejado:

3. Selecione LIVROS (TRADUTORES) e
clique em SOLICITAR ESTE SERVIÇO:

4. Selecione uma das opções abaixo e clique em SOLICITAR ESTE SERVIÇO:

5. Inclua seus dados pessoais e clique em ADICIONAR LIVRO:

6. Inclua os dados do livro que será registrado.
LIVROS FÍSICOS (em papel): Preencha o formulário de acordo com as duas imagens seguintes.

Se for registrar mais livros, clique em ADICIONAR LIVRO
Se for registrar apenas um livro, clique em CONTINUAR

Após a inclusão, baixe o arquivo e imprima o formulário em duas vias para encaminhar seus livros
ao setor de fiscalização da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

LIVROS DIGITAIS: Preencha o formulário de acordo com as instruções acima para livros físicos
e, ao final, selecione um anexo no formato PDF-A. O arquivo deve conter no máximo 10MB e 500
folhas. Cada anexo deve conter apenas um livro.
- Acesse o vídeo/tutorial preparado pela JUCESP para auxiliar os Tradutores Públicos a utilizar o
Sistema de Livros Digitais - https://www.youtube.com/watch?v=iNk2xFTwjyU&feature=emb_logo
- Consulte também o FAQ, que pode ajudar com algumas perguntas mais frequentes http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/downloads/perguntas_frequentes_livros_digitais.pdf

