


Recomendações – Abertura de empresas

1. Reunir, organizar e publicar todas as informações relevantes e necessárias para abrir uma empresa e
obter as licenças setoriais no site da Junta Comercial (Integrador Estadual - JUCEPE) com uma
abordagem centrada no cliente.

2. Melhorar a experiência do usuário e a usabilidade do portal de registro empresarial (JUCEPE).

JUCEPE: JUCERN:
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3. Realizar campanhas de capacitação e comunicação sobre as reformas implementadas recentemente,
como a introdução do Balcão Único.

4. Fortalecer o comitê estadual da REDESIM de Pernambuco e consolidar a governança institucional das
reformas para melhorar a coordenação dos esforços de reforma entre os órgãos federais, Estaduais e
municipais
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5. Melhorar a previsibilidade e a consistência da análise técnica relacionada às atividades de
licenciamento de empresas, introduzindo a padronização de requisitos, termos de referência e
análises técnicas realizadas por funcionários públicos.
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6. Melhorar a classificação baseada em risco no licenciamento de empresas e harmonizá-la entre os
órgãos municipais e estaduais.

7. Aprimorar o compartilhamento de informações entre os órgãos e considerar a implementação do
“princípio de apenas uma vez” (once-only principle) nos cadastros públicos.

Simulador grau de risco MG



8. Implementar uma abordagem de prestação de serviços integrada (Integrated Service Delivery - ISD)
em todo o processo de registro de empresas

9. Ampliar a infraestrutura de TIC compartilhada por municípios e estados.
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1. Coletar, analisar e publicar requisitos e diretrizes para navegar no processo de obtenção de alvarás.

2. Esclarecer quais são as autoridades responsáveis pelo licenciamento ambiental e unificar o processo de
solicitação

3. Conduzir uma revisão minuciosa e otimizar os requisitos existentes, reduzindo complexidades e
redundâncias.

Etapa de pré-aprovação: diversas certidões são necessárias
Corpo de Bombeiros: diversas interações (ex: auto de vistoria, reapresentação de documentos)
Certificações e inspeções após a conclusão da obra
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4. Melhorar o Portal de Licenciamento Urbano e expandir sua funcionalidade e interoperabilidade para
incluir serviços como Corpo de Bombeiros, Saneamento e outros atores
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5. Considerar a transição para o princípio de “apenas uma vez” (once-only principle) em relação a
documentos entregues às autoridades públicas.

6. Criar um programa periódico de treinamento para servidores públicos que trabalham no local de
prestação de serviços e considerar a revisão dos padrões de qualificação para a avaliação dos
servidores.

7. Avançar na implementação da abordagem baseada em riscos para alvarás e vistorias de construção e
aumentar a participação de profissionais do setor privado.

Recomendações – Alvarás de construção



1. Aumentar a transparência geral do sistema de administração fundiária e fornecer todas as informações
relevantes para transferências de imóveis.

Recomendações – Registro de propriedade

Holanda:



2. Criar uma plataforma online dedicada ao envio de reclamações sobre problemas relacionados a
serviços cadastrais e garantir que o público esteja informado através do site da Prefeitura. Certificar-se
de que o mecanismo de tratamento de queixas seja específico e independente.

3. Promover o uso do e-Notariado por meio de campanhas direcionadas de comunicação

Recomendações – Registro de propriedade
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4. Simplificar o processo de diligência prévia por meio da integração de bancos de dados governamentais
relevantes

Recomendações – Registro de propriedade

Balcão único para pesquisa de procedimentos relacionados a diligência prévia
no Reino Unido

• Portal online para pesquisa

• Permite que o solicitante solicite as pesquisas em um mesmo local 
(pesquisa de título, pesquisa da empresa vendedora, etc.)

• Credenciais para acesso seguro

• O sistema coleta os dados das autoridades relevantes e distribui ao
solicitante

=> Redução no número de passos e tempo associado à diligência prévia



5. Considerar a introdução de Contratos de Compra e Venda Padronizados.

Recomendações – Registro de propriedade
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6. Simplificar a avaliação para a emissão da guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
automatizando o cálculo da alíquota e avaliando possibilidades de agilização da apuração do valor do
imóvel por meio de tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Recomendações – Registro de propriedade
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7. Garantir que os cartórios de registro de imóveis compartilhem prontamente os dados relevantes sobre
o registro de propriedades com a Prefeitura para que o cadastro fiscal do contribuinte seja atualizado
imediatamente para fins de IPTU.
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8. Centralizar todos os serviços imobiliários no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

SREI:
- universalização de serviços de registros públicos
- adoção de governança corporativa
- instituição de um sistema de registro eletrônico de imóveis

9. Completar e integrar o banco de dados do cadastro de imóveis.

- investir na integração ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER)
- ampliar a cobertura do registro imobiliário
- fornecer os recursos necessários à Corregedoria de Justiça para supervisão do registro de

transações imobiliárias e garantia da observância das normas
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1. Fazer com que os sistemas de relatórios de performance e desempenho funcionem em tempo real e
sejam de fácil acesso.

Relatórios de avaliação de desempenho -> aumento da eficácia da gestão dos tribunais
Transparência dos dados -> aumento da confiança da população e previsibilidade sobre os processos

2. Fornecer treinamento especializado aos juízes e servidores do judiciário.

Atualização de leis e regulamentações
Questões empresariais complexas
Avanços tecnológicos

3. Realizar mais audiências preliminares para reduzir a carga de processos e agilizar a prestação
jurisdicional.

Quanto mais cedo os participantes se concentrarem ativamente no processo, mais cedo os processos serão
solucionados.
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4. Promover a implementação da citação eletrônica e o cadastro eletrônico de empresas.

5. Introduzir um programa pragmático para reduzir o acúmulo processual.

6. Considerar a especialização (ou sub-especialização) de algumas varas cíveis.

7. Incentivar a conciliação e melhorar a qualidade dos serviços prestados

- Rever a qualificação dos conciliadores e mediadores
- Eliminar práticas que reduzam os padrões de qualidade do processo de conciliação
- Conceder incentivos para que as partes tentem a conciliação
- Criar centros de conciliação (CEJUSCs) especializados
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8. Implementar medidas para aumentar a produtividade, definir metas e realizar avaliações constantes de
desempenho.

9. Aumentar a automação dos processos através de maior interoperabilidade do sistema de processo
judicial eletrônico com todos os atores processuais.

10. Focar em estratégias de longo prazo e na implementação de boas práticas no curto prazo.
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