
SISTEMA DE VIA ÚNICA 



Via Única? O Que é? 

• Nada mais é do que o recebimento do 
documento em apenas 1 (uma) via, isso mesmo, 
uma via para análise e aprovação; 
 
• Destaca-se também que o empresário (cliente-
cidadão) irá retirar o documento aprovado através 
do sistema que ficará integrado ao Portal de 
Serviços. 



Quais são seus benefícios? VISÃO: USUÁRIO 

 
• Desburocratização/simplificação: entrega de 
apenas 1 (uma) via do documento, não sendo mais 
necessário a apresentação de 3 (vias); 
  
• Agilidade: Por só ter uma via para analisar, a 
analise se torna ágil;  
 
• Integridade e Segurança: os documentos serão 
autenticados e assinados digitalmente com 
possibilidade de conferência posteriormente. 



Quais são seus benefícios? VISÃO: USUÁRIO 

• Economicidade: pode-se imprimir e salvar o 
documento quantas vezes quiser (parametrizado); 
 
• Praticidade: não será necessário que o 
empresário ou contabilista se desloque à Junta 
Comercial para retirada do documento, este o fará 
via web. 



Quais são seus benefícios? 

• Economicidade: O tempo para análise e 
aprovação do documento são otimizados; 
 

Redução significativa com despesas com 
impressão, etiquetas e pessoal. 
 
 

VISÃO:       JUNTA 



E qual é o FLUXO de trabalho? VISÃO:       JUNTA 
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IMPORTANTE!  
 
 
 

• O novo procedimento é experimental, portanto, ainda não é obrigatório; 
 

• O documento para download será feito no Portal de Serviços, sob o número de 
protocolo informado previamente; 

 

• O documento aprovado será disponibilizado, inicialmente, por 30 (trinta) dias para ser 
retirado através da web (download) após a digitalização do documento; 
 

• O sistema informará ao empresário (cliente-usuário) por meio do site da Consulta do 
Processo e através de e-mail (cadastrado no Portal de Serviços) a aprovação do 
processo; 
 

• Quando o usuário solicitar o documento aprovado, a Junta Comercial, através de suas 
sistemáticas da Via Única, fará a autenticação com as informações sobre a aprovação 
do documento. Estas informações estarão no rodapé de todas as páginas do 
documento gerado. 

 



Como Acessar? 
 
 
 

• Para acessar o sistema de Via Única é 
necessário ter login e senha no Portal 
de Serviços da JUCERGS; 
 

• Caso não tenha login e senha será 
necessário se cadastrar; 
 

• O cadastro no Portal de Serviços da 
JUCERGS é gratuito. 



Link Para Acesso!  
 
 
 

• O Portal de Serviços terá  um novo botão 
para acesso ao sistema de Via Única. Para 
acessá-lo, basta clicar. 



O Que é?  
 
 
 

• Nesta tela do sistema o empresário (cliente-
usuário) irá informar o Nº de Protocolo bem 
como a imagem gerada pelo sistema para 
realizar o download do seu processo de Via 
Única. 



O Que é?  
 
 
 

• Nesta tela do sistema qualquer pessoa que 
receber o documento de Via Única gerado 
pela JUCERGS poderá consultar a veracidade 
das informações nele contida informando o  
Nº de Protocolo e a chave de segurança do 
documento. 



O Que é?  
 
 
 

• Nesta tela do sistema qualquer pessoa que 
possua o arquivo digital do Via Única poderá 
verificar a veracidade do documento digital 
recebido. Para isso, basta fazer o Upload do 
documento, pois o sistema irá checar e 
informar da veracidade ou não do 
documento. 





 OBSERVAÇÕES: 
 
1 – Todas as páginas do documento terão rodapé; 
 
2 – No rodapé existem 2 (duas) informações que 
são muito importantes para validação do 
documento, são elas: nº do protocolo e a chave 
de segurança. 



Dúvidas?  

 
3216 – 7502 
3216 – 7504 
3216 – 7506  

OU 

ouvidoria@jucergs.rs.gov.br 


