
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE 
CADASTRAMENTO DE EDITOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
 
PREFIXO EDITORIAL (NÃO PREENCHER) 
 
Número de cadastro da Editora no sistema do ISBN, fornecido pela Agência Brasileira e 
atribuído no ato do cadastramento. 
 
 
1 REQUERENTE EDITOR JURÍDICO 
 
Razão Social - Nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se 
individualiza e exerce suas atividades. Deve constar no CNPJ. 
  
OBS: Lembrando que a palavra editora deve constar na razão social e / ou no contrato 
social da empresa 
 
 
Sigla - Conjunto de letras iniciais da Razão Social. Preencher somente se a Editora possuir 
e desejar ser reconhecida no mercado editorial. 
ex.: 
Casa dos Editores e Livreiros Editora (razão social) 
CEL Editora (sigla) 
 
OBS: A sigla é que prevalecerá no cadastro da Editora e deverá constar em todas as 
solicitações do ISBN e na folha de rosto e ficha catalográfica das obras a serem editadas. 
 
 
Nome Fantasia - É a designação utilizada por uma instituição sob a qual ela se torna 
conhecida do público. O nome fantasia pode ser formado a partir de palavras ou expressões 
oriundas da razão social;  
Poderá constar ou não no CNPJ; 
Só será cadastrado na Agência se a Editora for utilizar este nome em suas obras. O nome 
fantasia caso utilizado, deverá constar na folha de rosto e na ficha catalográfica das obras a 
serem editadas e no qual será conhecido no mercado editorial. 
 
 
Selo - É registrado como marca e faz parte do fundo editorial da empresa. Deverá constar 
no contrato social da empresa ou no certificado do INPI. 
É obrigatório enviar cópia do contrato social ou do INPI para a Agência. 
 
 
 
 



2 ENDEREÇO 
 
Preencher obrigatoriamente o endereço comercial atual da editora 
 
 
3 NATUREZA JURÍDICA  
 
Assinalar com um X quando de acordo com o regimento legal aplicado a respectiva 
entidade. 
 
 
4 ATIVIDADE PRINCIPAL 
 
Editora: Assinalar com um X quando no CNPJ do solicitante constar a palavra editora na 
razão social; 
 
Não-editora: Assinalar com um X quando no CNPJ do solicitante não constar a palavra 
editora na razão social.  
 
 
5 LINHA EDITORIAL 
 
Assinalar com um X a opção quando de acordo com o perfil de publicações da editora. 
 
 
6 LINHA TEMÁTICA 
 
Assinalar com um X quando de acordo com o conjunto de publicações, da editora, dirigidas 
a um segmento específico no mercado. 
 
 
7 PRODUÇÃO EDITORIAL 
 
Preencher com a produção de livros da editora. 
 
 
8 HISTÓRICO 
 
Preencher com a data da fundação da editora. 
 
 
9 RESPONSABILIDADE 
 
Responsabilidade legal: representa legalmente a empresa 
Responsável pela solicitação: responsável pela solicitação do ISBN junto a Agência. 
É obrigatório a assinatura do responsável no formulário. 


