
Roteiro de Documentos 
Ato: Cancelamento de Empresário Individual 
 
1. Formulários impressos pelo Cadastro Web – JUCESP (Via Rápida Empresa- VRE) - Cadastro 
de Empresas (web) ou “Cadastro Web” (Via Rápida Empresa-VRE) é um sistema que inclui a 
transmissão de dados via internet e gerencia a impressão de formulários para a entrega na JUCESP.  
 
(a.1.) Requerimento de Empresário Individual (Capa de Processo) - apresentar em 01 via original, 
assinado pelo titular; procurador (com poderes específicos); ou por terceiro interessado, devidamente 
identificado com nome completo(1). 
 
(a.2.) Requerimento de Empresário Individual - apresentar em 03 vias do requerimento de 
empresário(2).  
 
(c) Emolumentos JUCESP - No caso da JUCESP os emolumentos estão previstos no ANEXO I a 
que se refere à Portaria JUCESP nº 92, de 20 de dezembro, de 2018. Apresentar os comprovantes de 
pagamento, 01 (uma) via de cada, sendo a Guia de Recolhimento/Junta Comercial (DARE 370-0); e o 
DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 6621)(3). 
 
2. Documento Básico de Entrada (DBE) - Apresentar em 01 (uma) via, o Documento Básico de 
Entrada da Secretaria da Receita Federal do Brasil (DBE), impresso ou o protocolo de transmissão, 
gerados em conformidade com os atos normativos da RFB, mediante acesso ao programa gerador de 
documentos ou coleta, devidamente assinado(4). 
 
-------------------------------------------------------------- 
Notas explicativas: 
(1) Fundamento: IN/DREI 38/2017 (Anexo 1, item 1.1); CC/2002 (Art. 1.151, §§ 1º, 2º e 3º).   
(2) Fundamento: IN/DREI 38/2017 (Anexo 1, item 1.1 cc IN/DREI 35/2017). 
(3) Fundamento: Decreto n.º 1.800/96 (Art. 34, IV).   
(4) Fundamento: IN/DREI 38/2017 (Anexo 1, item 1.1). 
 
  



3. Cadastro web – preenchimento passo a passo: 
 

 
 
3.1. Ato de encerramento de empresário: o usuário deverá selecionar o tipo jurídico para iniciar o 
processo de preenchimento do Cadastro Web (VRE). No menu superior segue a opção [Alteração de 
Matriz] - Vide figura a seguir: 
 

 
 
  



3.2. Identificação do Empresário: Deverá ser informado o NIRE do empresário e após selecionar a 
opção [Seleção de Atos] – vide figura a seguir:  
 

 
 
  



3.3. Seleção de Atos: O usuário deverá selecionar a opção [Cancelamento de Empresário], caso haja 
a necessidade de alterar os dados cadastrais, selecionar também, a opção [Alteração/Inclusão de 
Empresário]. Feita a seleção, segue a tela na opção [próximo] – vide figura a seguir: 
 

 

 
 Atenção: Com a seleção do ato de alteração/inclusão de empresário, o Via Rápida Empresa (VRE) 

irá gerar uma DARF para recolhimento complementar. 
 

  



3.4. Data de cancelamento: Deverá ser informada a data de cancelamento do empresário – Vide figura 
a seguir. 
 
 

 
  



3.5. Resumo das alterações: Fornece as informações do ato selecionado. O usuário deverá ser 
preencher a data do documento que constará no rodapé do requerimento do empresário.  
Feito o preenchimento e a confirmação do ato selecionado, deverá ser prosseguir o através da função 
[Gravar]. 
 
 

 
 
  



3.6. Mensagem informativa: Para dar continuidade ao processo de confecção do cadastro web (VRE), 
deverá ser informada na opção [Sim] para liberação do próximo passo. 
 
 

 
  



3.7. Gerenciamento de impressão: O usuário é isento de viabilidade para este ato, devendo apenas 
observar a opção [Dados de Reaproveitamento de Processo com Exigência], selecionando a ação para 
preenchimento de informações -vide imagem a seguir: 
 
 

 
Nota: No exemplo abaixo, selecionaremos a opção [Não] para continuidade deste tutorial. 
Caso seja informada a opção [Sim], o usuário deverá preencher com o número do processo atrelado ao 
cumprimento desta exigência através do “Protocolo Jucesp”, localizado no topo da capa do processo. 

 



3.8. Gerenciamento de impressão: Deverá ser preenchido todos os campos do campo [Dados 
Requeridos] para liberação da DARE. 
 

 Importante: Para liberação da impressão do processo, o usuário deverá realizar a impressão 
desta primeira etapa para sequência a seguir. Favor anotar o número do processo (controle de 
internet). 
 

 
  



3.9. Impressão do processo: Deverá utilizar o menu de serviços localizado no topo da página do 
portal, selecionar a opção [Consultas] e submenu [Consultas de Processos]. Na imagem a seguir, 
deverá preencher o número do controle de internet seguido da função [Pesquisar]. 

 

 
 
  



3.10. Gerenciamento de impressão: Liberação da capa e requerimento de empresário para registro. 
O usuário deverá preencher todos os dados do campo [Dados Requeridos] até que o ícone fique com 
a flag de Isento/Deferido (repetir item 5.8 deste tutorial). Na sequência informar a [data de 
assinatura] (que constará na capa do requerimento), [nome do empresário] e [cargo]. Somente com 
todas as informações preenchidas, será liberada para impressão do processo do VRE. 
 
 

 
  

 



 
 

 
 
 
 


