
DICAS E ORIENTAÇÕES 
PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL



CLIQUE SOBRE OS TÓPICOS PARA ACESSO RÁPIDO:

- Quero mudar de Pessoa Física (CPF) para Pessoa Jurídica (CNPJ). O que devo fazer?

- Quero trocar meu e-mail na Estante Virtual, como faço?

- Quero alterar meu endereço, como faço?  

- Quero alterar a titularidade do meu cadastro na Estante Virtual. Como faço?

- Quero me descadastrar da Estante Virtual, como faço?

- Quero reativar meu acervo, o que devo fazer?

VOCÊ VAI ENCONTRAR NESSE GUIA:



Quero mudar de Pessoa Física (CPF) para 
Pessoa Jurídica (CNPJ). O que devo fazer?



Para mudar de CPF para CNPJ o vendedor deverá criar uma nova conta nos meios de 
pagamento aceitos na Estante Virtual: Moip e Paypal. 

• Para criar a conta no Moip, clique aqui: ir para o site do Moip
• Para criar a conta no Paypal, clique aqui: ir para o site do Paypal

Quero mudar de Pessoa Física (CPF) para 
Pessoa Jurídica (CNPJ). O que devo fazer?

Dicas: 
• Caso precise falar diretamente com o Paypal, você também poderá realizar contato através

do telefone: 0800 047 4482. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado,

das 09h às 18h.

• Caso precise falar diretamente com o Moip, você também poderá realizar contato através dos

telefones 0800 326 0809/ (11) 3181-8180 ou através do e-mail estantevirtual@moip.com.br . O

atendimento por telefone está disponível de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Não esqueça: 
• Após concluir a alteração no Moip e Paypal, retorne o contato imediatamente com a Estante

Virtual, enviando os seguintes documentos digitalizados: CNPJ, RG e CPF do sócio

responsável, telefone de contato válido e comprovante de endereço.

Início

https://cadastro.moip.com.br/
https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/account-selection/business


Quero trocar meu e-mail na Estante 
Virtual, como faço? 



Recomendamos que o e-mail cadastrado na Estante Virtual seja dedicado para a atividade de 
vendedor, tendo em vista o grande volume de notificações geradas.

Para solicitar a troca do e-mail cadastrado, primeiro realize esta alteração nos meios de pagamento 
aceitos na Estante Virtual: Moip e Paypal. 

• Para alterar o e-mail no Moip,  envie um e-mail para estantevirtual@moip.com.br  ou se preferir ligue: 
(11) 3181-8180 / 0800 326 0809. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sexta, das 09h 
às 18h.

• Para alterar o e-mail no Paypal, clique aqui e siga essa sequência:

Acesse sua conta do Paypal e clique no ícone         configurações,  ao lado da opção "Sair"

Em “E-mail”, clique no ícone ( + ) para adicionar e-mail. 

Insira seu novo endereço de e-mail e clique em Adicionar e-mail. 

Quero trocar meu e-mail na Estante Virtual, 
como faço? 

Início
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4 Após a confirmação do e-mail, você deverá acessar novamente configurações, e
selecionar o email que deseja colocar como principal. Acionar o flag: “Tornar
este o meu e-mail principal para receber notificações” e em seguida clicar em
"Alterar e-mail”.

https://www.paypal.com/br/home


Quero trocar meu e-mail na Estante Virtual, 
como faço? 

Início

Dica:

• Caso precise falar diretamente com o Paypal, você também poderá realizar contato através do

telefone: 0800 047 4482. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das

09h às 18h.

Atenção: 

• Após concluir a alteração no Moip e Paypal, retorne o contato imediatamente conosco para

comunicar sobre a alteração.

• O e-mail é a chave de identificação e acesso à sua conta. A divergência de e-mail acarretará

o não recebimento dos valores financeiros em suas contas Moip e Paypal.



Quero alterar meu endereço, como faço?



Caso seu cadastro seja de Pessoa Física (CPF)

Para atualizar o endereço na Estante Virtual, é necessário que o vendedor realize, 
primeiramente, esta alteração nos meios de pagamentos aceitos: Moip e Paypal.

• Para alterar endereço no Moip, envie um e-mail para estantevirtual@moip.com.br, 
enviando o comprovante de endereço atualizado.

• Para alterar o e-mail no Paypal, clique aqui e siga essa sequência:

Acesse sua conta do PayPal e clique no ícone             configurações, ao lado da opção "Sair"

Em “Endereço", clique no ícone  ( + ) para  realizar a adição/alteração. 

Quero alterar meu endereço, como faço?

1

2

3

Início

Após preencher todos os dados do endereço, acionar o flag "Tornar este o meu endereço 
principal", em seguida, clicar em  "Adicionar endereço.

https://www.paypal.com/br/home


Quero alterar meu endereço, como faço? 1 2 3

Início

4

Dicas: 
• Caso precise falar diretamente com o Paypal, você também poderá realizar contato através

do telefone: 0800 047 4482. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado,

das 09h às 18h.

• Caso precise falar diretamente com o Moip, você também poderá realizar contato através do

telefone: 0800 326 0809. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sexta, das

09h às 18h.

Atenção:
Após concluir a alteração no Moip e Paypal, retorne o contato imediatamente, enviando

imagem do comprovante de endereço atualizado. Acesse:

www.estantevirtual.com.br/contato , selecione o assunto cadastro, seguido de alteração

de dados cadastrais, conforme a imagem abaixo:

http://www.estantevirtual.com.br/contato


Caso seu cadastro seja de Pessoa Jurídica (CNPJ)

Para alterar o endereço de cadastro de pessoa jurídica ( CNPJ ) é necessário que este endereço 
seja o mesmo cadastrado no CNPJ. A alteração de endereço deve ser realizada primeiramente 
nos meios de pagamento aceitos: Moip e Paypal.

• Para alterar endereço no Moip, envie um e-mail para estantevirtual@moip.com.br, 
enviando o comprovante de endereço atualizado.

• Para alterar o endereço no Paypal, clique aqui e siga essa sequência:

Acesse sua conta do PayPal e clique no ícone          configurações, ao lado da opção "Sair".

Em “Endereço", clique no ícone  ( + ) para  realizar a adição/alteração. 

Após preencher todos os dados do endereço, acionar o flag  "Tornar este o meu endereço 

principal", em seguida "Adicionar endereço.  

Quero alterar meu endereço, como faço?

1

2

3

Início

https://www.paypal.com/br/home


Quero alterar meu endereço, como faço? 1 2 3

Início
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Dicas: 
• Caso precise falar diretamente com o Paypal, você também poderá realizar contato através

do telefone: 0800 047 4482. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado,

das 09h às 18h.

• Caso precise falar diretamente com o Moip, você também poderá realizar contato através do

telefone: 0800 326 0809. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sexta, das

09h às 18h.

Atenção:
Após concluir a alteração no Moip e Paypal, retorne o contato imediatamente, enviando

imagem do comprovante de endereço atualizado. Acesse:

www.estantevirtual.com.br/contato , selecione o assunto cadastro, seguido de alteração

de dados cadastrais, conforme a imagem abaixo:

http://www.estantevirtual.com.br/contato


Quero alterar a titularidade do meu 
cadastro na Estante Virtual. Como faço?



Quero alterar a titularidade do meu cadastro 
na Estante Virtual. Como faço?

Troca de titularidade de pessoa física para outra pessoa física (CPF para CPF)

A troca de titularidade significa a alteração do responsável legal pelo cadastro. Esta alteração deverá ser 
solicitada vendedor que fará venda de seu negócio.

Fique atento:
essa ação transfere para o novo titular os direitos e obrigações que abrangem a prestação de

serviços, conforme nossos termos de uso: acesse aqui os Termos de Uso da Estante Virtual

Atenção:
A troca de titularidade só poderá ser realizada após a completa quitação de pendências

financeiras (mensalidades, multas) e com pedidos (reembolsos e pedidos não postados).

Eventuais cobranças realizadas após a troca de titularidade, serão endereçadas e de

responsabilidade do novo titular.

Início

https://www.estantevirtual.com.br/termos-de-uso-vendedor


Quero alterar a titularidade do meu cadastro 
na Estante Virtual. Como faço?

Após a quitação de pendências, você deverá orientar o novo titular a criar uma conta no Moip e Paypal. Instruções 
para o novo titular:

• Para criar a conta no Moip, clique aqui.

• Para criar a conta Paypal, clique aqui.

Após a criação de contas no Moip e Paypal, avise-nos para conferirmos os dados e, se não houver pendências ou 
incorreções, seguiremos com a atualização cadastral, notificando o novo vendedor em seguida.

Acesse: www.estantevirtual.com.br/contato, e siga essa sequência abaixo:

Selecione o assunto cadastro

Clique em alteração de dados cadastrais.

Envie o comprovante de endereço atual e os documentos do novo titular (CPF e RG).

1

2

3

Atenção:

É obrigatório fornecer um telefone de contato válido e o novo e-mail a ser cadastrado, caso 

haja alteração.
Início

https://cadastro.moip.com.br/
https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/account-selection/business
http://www.estantevirtual.com.br/contato


Quero alterar a titularidade do meu cadastro 
na Estante Virtual. Como faço?

Mudança da composição societária da empresa (mantendo o mesmo CNPJ)
Para alterar o sócio responsável por sua loja, mantendo o mesmo CNPJ, é necessário antes realizar a 
alteração nos meios de pagamento Moip e Paypal. 

Importante:
É imprescindível que o nome do novo sócio responsável conste no Contrato Social da empresa.

• Para alterar dados referentes à composição societária no Moip, encaminhe e-mail para 
estantevirtual@moip.com.br com os seguintes documentos: Contrato Social Completo, CPF , RG e 
Comprovante de endereço do novo sócio (emitido em até no máximo 90 dias). 

• Para alterar o e-mail no Paypal, clique aqui e siga essa sequencia:

Clique em Perfil

Perfil e configurações

Minhas informações comerciais

Passe o mouse sobre “nome”, e clique em “alterar”.

Na próxima página, ele deverá fazer o upload de uma foto e finalizar o requerimento. O prazo para 
conclusão é de até 72 horas.

1

2
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Início

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/account-selection


Quero alterar a titularidade do meu cadastro 
na Estante Virtual. Como faço?

Não esqueça:

Após realizar as devidas alterações em ambas as contas, entre em contato conosco através

desse link www.estantevirtual.com.br/contato e envie os documentos abaixo:

• CNPJ

• RG e CPF

• Telefone de contato válido

• Comprovante de endereço

Início

https://www.estantevirtual.com.br/contato


Quero me descadastrar da Estante 
Virtual, como faço?



Quero me descadastrar da Estante Virtual, 
como faço?

Para solicitar, basta falar conosco através desse link www.estantevirtual.com.br/contato, selecionar o motivo 
“cadastro” e em seguida “cancelar cadastro”, conforme a imagem abaixo:

Conte-nos sobre o motivo de seu pedido de saída. Gostaríamos desse feedback para que nosso 

aperfeiçoamento se mantenha constante.

Atenção:

Antes de solicitar descadastramento, o vendedor deve ter quitado eventuais pendências. 

Confira seus boletos de mensalidade e suas pendências com pedidos (não enviados ou 

não reembolsados).

Início

http://www.estantevirtual.com.br/contato


Quero reativar meu acervo, o que 
devo fazer?



Quero reativar meu acervo, o que devo 
fazer?

Quando seu acervo é retirado de exibição pela Estante Virtual, você recebe uma notificação que lhe informa sobre a 
justificativa da retirada. Essa justificativa pode ser pendência financeira, com pedidos não postados ou não 
reembolsados, ausência de retorno aos nossos contatos e etc. Desta forma, busque responder aos nossos e-mails, 
obtendo auxílio para tratar sua(s) pendência(s).

Para reativar o acervo na Estante Virtual (recolocá-lo em exibição), o vendedor deve ter suas pendências 
solucionadas.
Siga esse checklist: 

Verifique se possui pendências financeiras: 
Acesse o Painel do Livreiro > Minha Conta > Cobranças: painel.estantevirtual.com.br/cobrancas

Verifique se possui pendências com pedidos
Visualize suas vendas e possíveis pendências com pedidos em: Painel do Livreiro > Vendas: 
livreiro.estantevirtual.com.br/vendas 

Em caso de dúvidas, fale conosco através desse link www.estantevirtual.com.br/contato, escolha o 
assunto “Acervo” em seguida “Acervo fora de exibição” conforme a imagem abaixo:

Início
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https://painel.estantevirtual.com.br/cobrancas
https://livreiro.estantevirtual.com.br/vendas
http://www.estantevirtual.com.br/contato

