
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. 

 


